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Cláudio Pedroso já é leão 
FOTO SPORTING 

Lateral-direitojunta-se à equi-
pa de Zupo Equisoain depois da 
passagem pelo Madeira, SAD 

Cláudio Pedroso já é oficialmen-
te atleta do Sporting. O internacio-
nal português está de regresso a.ca-
pitai depois de um ano de sucesso 
no Madeira, SAD, mas agora para os 
rivais do clube onde cresceu. O Ben-
fica não acionou os dois anos de op-
ção sobre o lateral-direito e o atle-
ta chegou a acordo com Sporting. 
«É um enorme orgulho chegar a 
este clube. Aqui quero ganhar tudo 
e ter o prazer de jogar no novo Pa-
vilhão João Rocha. Aliás, essa opor-
tunidade pesou muito na minha 
decisão», explicou o canhoto de 30 
anos. «Estamos g construir uma 
equipa fabulosa preparada para ga- 

Cláudio Pedroso e Bruno de Carvalho 

nhar muitos títulos», rematou o re-
forço leonino ao site do clube, já 
depois de posar parva foto da pra-
xe com o presidente Bruno de Car- 
valho. E. D. 
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HOJE 
ANDEBOL 
09h00 
13.0  Torneio Maia Cup. 

AMANHÃ 

HÓQUEI EM PATINS 
21h00 
Benfica-óquei de Barcelos, 
sub-20, Luz, Lisboa. 

FUTEBOL DE PRAIA 
10h30 
Treino seleção, praia da Apúlia. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANURO'. - SPORTING 
REFORÇO EK-BENFICA 
Cláudio Pedroso é reforço da 
equipa de andebol do Sporting 
para a próxima época. O late-
ral-direito, de 30 anos, chega 
ao clube de Alvaiade depois de 
ter jogado no Madeira SAD, por 
empréstimo do Benfica. 
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Andebol
Ricardo Pesqueira 
e Cláudio renovam
com ABC/UMinho

A equipa do ABC/UMinho se-

gurou mais dois jogadores cam-

peões nacionais para a próxima

temporada. Clube anunciou on-

tem as renovações com Ricardo

Pesqueira e Cláudio Silva, mais

dois atletas garantidos no novo

plantel às ordens do técnico Car-

los Resende, para atacar em for-

ça a temporada 2016/2017.

DR

Pesqueira prolongou contrato
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Avelino Conceição

“Caiu o pano” em mais uma edi-
ção do Torneio Internacional de
Andebol Garci Cup, organizado
pelo Estarreja Andebol Clube e
Câmara Municipal, e que du-
rante cinco dias fez com que a
cidade se transformasse na ca-
pital do andebol português.

Uma longa maratona de jogos
chegou ao fim no passado do-

mingo, com a disputa de muitas
finais. Nem o forte calor que se
fez sentir durante o dia de en-
cerramento da edição 2016 do
torneio impediu que os muitos
participantes e acompanhantes
esgotassem por completo o Pa-
vilhão Municipal de Estarreja,
onde estiveram seguramente
mais de 700 espectadores.

E depois dos jogos que deci-
diram os vencedores realizou-
se a cerimónia de encerra-
mento, naquele que será mais
um dos grandes momentos do

Garci Cup, com a entrada no re-
cinto de jogo de todas as equi-
pas que participaram nes te tor-
neio. Miguel Laranjeira, presi-
dente da Federação de Andebol
de Portugal, realçou “a gran-
deza” de um torneio que é um
“grande orgulho” para o Ande-
bol nacional e para qual muito
contribuíram o Estarreja Ande-
bol Clube e a Câmara Municipal,
“parceiros importantíssimos”
para mais este grande sucesso.

Diamantino Sabina, presiden -
te da autarquia, mostrou-se bas-

tante satisfeito com a aposta
feita num evento que “deu mui -
to trabalho, com muitas pessoas
a trabalharem arduamente para
que tudo corresse bem”. O edil
estarrejense lembrou que, du-
rante cinco dias, “Estarreja trans-
formou-se num mar de gente
para a maior festa do andebol
nacional, que queremos repetir
no próximo ano”.

Com muito público a assistir,
realizou-se então a entrega de
prémios aos vencedores do Tor-
neio Internacional “Cidade de
Estarreja”, sendo de destacar as
vitórias de equipas da região,
como a Artística de Avanca, em
Juvenis Masculinos e do Estar-
reja, em Juniores Masculinos,
no “derby” aveirense com o Es-
tarreja AC.

Uma nota final para a exce-
lente organização, que contou
com o importante apoio da Es-
cola Profissional de Aveiro e da
Escola Secundária Dr. José Es-
tevão, para além de uma vasta
equipas voluntários, que fize-
ram com que o evento ficasse
marcado por mais um grande
sucesso.|

Garci Cup 2016 foi mais
um êxito estrondoso
Sucesso O maior torneio realizado em Portugal chegou ao fim com nota elevada.
Durante cinco dias, Estarreja transformou-se na capital da modalidade

Andebol
Torneio Internacional

VENCEDORES DO GARCI CUP 2016

Minis Masculinos: Lagoa AC
Final: Artística Avanca-Lagoa AC, 18-21
Melhor jogador: Xavier Barbosa (Artística)
Melhor marcador: Xavier Barbosa (Artística)
Melhor guarda-redes: Rodrigo Geada (Estarreja AC)

Minis Femininos: CAAE Baltar
Final: CAAE Baltar-Monte, 16-5
Melhor jogadora: Beatriz Barros (Palmilheira)
Melhor marcadora: Ana Jorge (CAAE Baltar)
Melhor guarda-redes: Iolanda Barros (Monte)

Infantis Masculinos: Bartolomeu Perestrelo
Final: Bartolomeu Perestrelo-CA Leça, 17-13
Melhor jogador: Guilherme Miers
(Bartolomeu Perestrelo)
Melhor marcador: David Soares (Moimenta da Beira)
Melhor guarda-redes: André Siva
(Bartolomeu Perestrelo)

Infantis Femininos: CA Leça
Final: CA Leça-Académico, 9-5
Melhor jogadora: Sheila Langa (Maiastars)
Melhor marcadora: Sara Rodrigues (AC Salreu)
Melhor guarda-redes: Mariana Gonçalves (CA Leça)

Iniciados Masculinos: Belenenses
Final: Belenenses-Bartolomeu Perestrelo, 17-16
Melhor jogador: Miguel Tomás (Bartolomeu Perestrelo)
Melhor marcador: Luís Magalhães (Estarreja AC)
Melhor guarda-redes: Vítor Casquinha (Belenenses)

Iniciados Femininos: Lagoa AC
Final: Santa Joana-Lagoa AC, 17-18

Melhor jogadora: Andreia Pires (Lagoa AC)
Melhor marcadora: Carolina Paula (Cister SA)
Melhor guarda-redes: Ana Pinto (Santa Joana)

Juvenis Masculinos: Artística de Avanca
Final: Cister SA-Artística Avanca, 13-23
Melhor jogador: Tiago Couto (Estarreja AC)
Melhor marcador: Daniel Santos (S. Paio Oleiros)
Melhor guarda-redes: Bernardo Silva (Artística)

Juvenis Femininos: Alpendorada
Final: Sanjoanense-Alpendorada, 21-24
Melhor jogadora: Sara Barbosa (Alpendorada)
Melhor marcadora: Sara Gonçalves (Camacha)
Melhor guarda-redes: Catarina Ferreira (Sanjoanense)

Juniores Masculinos: Feirense
Final: Estarreja AC-Feirense, 22-30
Melhor jogador: Tomás Almeida (Estarreja  AC)
Melhor marcador: Diogo Neves (Ginásio Sul)
Melhor guarda-redes: Rui Leite (Feirense)

Juniores Femininos: Santa Joana
Final: Quinta Nova-Santa Joana, 16-17
Melhor jogadora: Nádia Silva (Quinta Nova)
Melhor marcadora: Carolina Gomes (Santa Joana)
Melhor guarda-redes: Raquel Balhesteiro (Quinta Nova)

Seniores Femininos: Roscas.PT
Final: Colégio Gaia-Roscas.PT, 19-31
Melhor jogadora: Diana Oliveira (Seleção Juniores B)
Melhor marcadora: Cristiana Morgado (CA Leça)
Melhor guarda-redes: Isabel Góis (Roscas.PT)

Masters Masculinos: Estarreja AC
Masters Femininos: Douro AC

Cerimónia de Encerramento juntou participantes e acompanhates no Pavilhão Municipal

D.R.
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A vila da Nazaré está em con-
tagem decrescente para o lan-
çamento de partida do Cam-
peonato da Europa de Andebol
de Praia 2016, que tem início
marcado para sexta-feira, 8, e
que decorrerá até domingo, 10.

A competição decorre na ver-
tente masculina e feminina,
sen do que cada uma terá 16 se-
lecções em disputa pelo troféu.

As selecções nacionais es-
treiam-se logo no primeiro dia,
com as atletas nacionais a de-
frontarem a Croácia, pelas
11h00. A selecção masculina
disputa a partida inaugural
com a Grécia, pelas 13h00. 

Todos os jogos realizados no

Campo 1 – dos quais fazem
parte as estreias de ambas as
selecções nacionais – serão
transmitidos em directo atra-
vés do ‘stream’ da Federação
Europeia de Andebol (FEA), em
https://www.youtube.com/use
r/ehfTV. 

Esta será a primeira vez que
a FEA realiza um Campeonato
Europeu para equipas de
Sub16, sendo que as quatro se-
lecções no topo da classificação
ficarão qualificadas para o
Campeonato do Mundo de
Sub17, em 2017. Daí, as três me-
lhores selecções europeias ga-
nharão o direito de disputar os
Jogos Olímpicos Jovens em
Buenos Aires, Argentina, na es-
treia da modalidade na com-
petição. |

Europeu de Andebol
de Praia Sub16 ‘ocupa’ 
Nazaré no fim-de-semana

Europeu Nazaré vai receber mais de uma centena de jogos 

Andebol
Europeu Sub16
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Beatriz e Sandra no Europeu de andebol 
As atletas Beatriz Sousa (Club 
Sports Madeira) e Sandra Ramos 
(CD Bartolomeu Perestrelo) irão vi-
ver a sua primeira grande experiên-
cia na modalidade de andebol, na 
variante de praia. 

As jovens jogadoras madeiren-
ses foram escolhida pelo Federa-
ção de Andebol de Portugal para 
integrar a selecção nacional de 
sub-16 que irá disputar o Campeo-
nato da Europa de andebol de 
praia que está agendado para este 

fim-de-semana, entre 8 a 10 de Ju-
lho, na Nazaré. 

A selecção nacional feminina in-
tegra o grupo B, na primeira fase 
da competição, onde irá ter pela 
frente as selecções da Croácia, Ro-
ménia e Ucrânia. 

De referir que os quatro primei-
ros classificados do Europeu de 
Andebol de Praia sub-16 qualifi-
cam-se para o Mundo de Andebol 
de Praia sub-17, que se realizará em 
2017. P.V.L. 

Página 7



A8

  Tiragem: 10784

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,36 x 6,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65155327 05-07-2016

Madeira em destaque no Encontro de Minis 
A Madeira esteve representada 
no passado fim-de-semana na 
edição de 2016 do Encontro Na-
cional de Minis em andebol, que 
teve lugar em Godim, no Peso da 
Régua. 

Foram 332 jogos e 100 equipas 
de 58 clubes que deram brilho e 
espectáculo ao longo dos quatro 
dias de competição, tendo no fi-
nal, os mais de 1400 atletas sido  

presenteados com uma medalha 
pela participação na edição deste 
ano. 

Marítimo em masculinos e Bar-
tolomeu Perestrelo, em masculi-
nos e femininos foram os repre-
sentantes da regional na variante 
de andebol de sete, tendo vindo a 
estar em bom plano. 

Nos masculinos os verde-ru-
bros estiveram em bom plano nos  

seis jogos que realizaram tendo 
vindo a terminar na quinta posi-
ção, enquanto os 'estudantes' vi-
riam a terminar no 42.° lugar. 

Nos femininos as 'estudantes' 
estiveram em grande nível tendo 
vindo a somar por vitórias todos 
os jogos realizados, o que as colo-
cou no primeiro lugar após o 
triunfo final diante do Vela de Ta-
vira por 13-5. 
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ANDEBOL
PEDROSO NO SPORTING

O lateral Cláudio Pedroso
(ex-Madeira SAD), vai refor-
çar o Sporting. “É um enor-
me orgulho chegar a este
clube. Aqui quero ganhar
tudo. Ter o prazer de jogar
no novo Pavilhão (João Ro-
cha) pesou muito na minha
decisão”, sublinhou o atleta.
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ANDBOL PESQUEIRA 
REMA MD ABC 
Depois do universal Hugo 
Rocha e do central Tomás 
Albuquerque renovarem 
pelo ABC, ontem foi o dia de 
Ricardo Pesqueira e Cláudio 
Silva assinarem novos 
contratos com o novo 
campeão nacional. O pivô, de 
24 anos, fará a sexta época ao 
serviço dos bracarenses, 
enquanto o guarda-redes 
Cláudio Silva (20 anos) irá 
cumprir o terceiro ano ao 
serviço da equipa sénior. 
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Logo na primeira edição da 
Liga dos Campeões, a 
continuidade da extinta 
Taça dos Campeões 
Europeus, o ABC jogou a 
final, com o Teka de 
Santander, tendo 
empatado em casa (22-22) e 
perdido fora (23-21) 

OW111016 
DO ABC NA PÓVOA 
O pavilhão Flávio Sá leite não 
terá condições para receber os 
jogos da Liga dos Campeões 
do ABC caso o clube bracaren-
se se apure para a fase de 
grupos e, nesse sentido, os 
minhotos já asseguraram a 
utilização do Municipal da 
Póvoa de Varzim. Recorde-se 
que o ABC foi campeão 
nacional, mas não teve 
entrada direta na fase de 
grupos da Champions, tendo 
de disputar o acesso no início 
de setembro, na Áustria, 
jogando a meia-final com o 
Maccabi Telavive -R.G. 
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Cláudio Pedroso com o presidente Bruno de Carvalho 

ANDEBOL 

Sporting confirma Pedroso 
Lateral, que tinha 
jogado no Madeira 
SAD por emprésti-
mo do Benfica, foi 
anunciado ontem 

O Sporting anunciou on-
tem a contratação do lateral-
direito Cláudio Pedroso, joga-
dor que na temporada passada 
representou o Madeira SAD, 
por empréstimo do Benfica, 
confirmando-se assim a notí-
cia avançada por O JOGO no  

dia15 de junho. "Éum enorme 
orgulho chegar a este clube. 
Aqui quero ganhar tudo. Ter o 
prazer de jogar no novo pavi-
lhão pesou muito na minha 
decisão", disse Pedroso em de-
clarações reproduzidas pelo 
site dos leões. 

Depoisdoguarda-redescroa-
ta Matej Asanin, dos pivõs es-
loveno e eslovaco Igor Zabic e 
MichalKopco, respetivamen-
te, e do central espanhol Car-
los Ruesga, este é a quinta  

aquisição confirmada pelo 
Sporting, que está a montar 
uma equipa praticamente 
nova e com nomes sonantes e 
de provas dadas. "Estamos a 
construir uma equipa fabulo-
sa, preparada paraganharmui-
tos títulos", assumiu o mais 
recente reforço dos leões, que, 
na, época passada, ao serviço 
do Madeira SAD, foi o segun-
do melhor marcador do cam-
peonato, com 210 golos, mé-
dia de 7,2 por jogo. —R.a 
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Andebol  aáll100 
Pedras• assina 
peio Sporting 
• Depois de. na última 
época. ter alinhado no Ma-
deira SAD, por empréstimo 
do Benfica, o lateral-direito 
Cláudio Pedroso vai refor-
çar o andebol do Sporting. 
anunciou ontem o clube de 
Alvaiade. "É um enorme 
orgulho chegar a este clu-
be. Aqui quero ganhar 
tudo", disse o mais recente 
reforço dos leões. 
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AND EBOL 

Pedroso assina pelo Sporting 
GO  internacional português 
Cláudio Pedroso é reforço do Spor-
ting para a próxima época, depois 
de na última temporada ter sido 
uma das pedras fundamentais do 
Madeira SAD, onde esteve por em - 
préstimo do Benfica. 

"É um enorme orgulho chegar a 
este clube. Aqui quero ganhar 
tudo", afirmou o lateral-direito de 
30 anos e 1,97 m em declarações ao 
site do Sporting. Pedroso, que pas - 
sou oito anos no Benfica, onde se 
formou, frisou ainda que "ter o pra-
zer de jogar no novo Pavilhão João 
Rocha pesou muito na decisão" de 
assinar pelos leões, que na última  

temporada falharam° acesso à final 
e que no próximo ano apostam for-
te no título. "Estamos a construir 
uma equipa fabulosa, preparada 
para ganhar muitos títulos", disse 
ainda Pedroso. 

Cláudio Pedroso segue o mesmo 
trajeto que Carlos Carneiro, que na 
época passada também abandonou 
a Luz para se juntar ao Sporting. 
Antes de rumar ao Madeira SAD por 
empréstimo, Pedroso tinha um ano 
de contrato com o Benfica, mais 
outro de opção. Contudo, as águias 
não acionaram a cláusula, pelo que 
o jogador estava livre para decidir o 
seu caminho. O LP.G.EN.S. 
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Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/claudio_pedroso_reforca_sporting.html

 
Lateral-direito de 30 anos já jogou no Benfica
 
O lateral-direito Cláudio Pedroso vai reforçar o andebol do Sporting, anunciou hoje o clube de Lisboa,
ao qual o jogador chega depois de ter alinhado no Madeira SAD na última época, por empréstimo do
Benfica.
 
"É um enorme orgulho chegar a este clube. Aqui quero ganhar tudo. Ter o prazer de jogar no novo
Pavilhão (João Rocha) pesou muito na minha decisão", disse Cláudio Cardoso.
 
C láud io Pedroso é o mais  recente re forço do #AndebolSCP.  Bem-vindo,  Leão! .
ht tps:// t .co/6yWaIksgDs p ic . twi t ter .com/l iVyPpmK2W
 
- Sporting CP (@Sporting_CP) 4 de julho de 2016
 
O jogador de 30 anos, com 1,97 metros, considera que o Sporting "está a construir uma equipa
fabulosa, preparada para ganhar muitos títulos", depois de ter chegado às meias-finais do campeonato
nacional na época 2015/16.
 
04.07.2016
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GALA DO DESPORTO
| Joana Russo Belo |

Homenagem ao talento e mérito
desportivo. Foi o som do emble-
mático hino da Champions que o
Multiusos de Guimarães recebeu
a 7.ª edição da Gala do Despor-
to, evento anual organizado pela
Câmara Municipal de Guima-
rães e Tempo Livre, que preten-
de reconhecer e valorizar os jo-
vens talentos do concelho. Para
além do Prémio Carreira - atri-
buído a Joaquim Sampaio (ci-
clismo) - o antigo futebolista
Daniel Barreto recebeu o Prémio
Homenagem e Manuel Lima
(andebol) foi o Jovem Revela-
ção Masculino, enquanto Matil-
de Jorge (ténis) recebeu o Pré-
mio Jovem Revelação Feminina. 

Pedro Fernandes (natação) e
Flávia Ribeiro (karaté) recebe-
ram o Prémio Atleta do Ano, em
masculino e feminino, respecti-
vamente. O Prémio de Desporto
Adaptado foi para Patrícia Oli-
veira (judo), enquanto Beatriz
Freitas (basquetebol) foi distin-
guida com o Prémio Ética no
Desporto.

Um dos momentos altos da Ga-
la foi a homenagem aos atletas

olímpicos vimaranenses, com o
Grande Prémio do Júri a distin-
guir Rui Bragança (taekwondo),
Dulce Félix e Ricardo Ribas
(atletismo) e João Sousa (ténis).

“Esta gala é uma festa final de
ano em que procuramos home-
nagear e reconhecer o esforço,
dedicação, empenho, entusias-

mo e alegria de milhares de atle-
tas, treinadores e dirigentes que,
ao longo de uma época, fazem o
desporto em Guimarães. É um
ano absolutamente excepcional,
para além de termos quatro atle-
tas nos Jogos Olímpicos bate-
mos o recorde de títulos regio-
nais, nacionais e internacionais.

Distribuímos 176 títulos, contra
110 do ano passado o que signi-
fica que, de facto, o desporto em
Guimarães tem uma dimensão
muito assinalável”, destacou  o
vereador do Desporto, Amadeu
Portilha, lembrando “não só o
número de clubes, mas funda-
mentalmente o número de atle-

tas envolvidos e instalações des-
portivas de referência que per-
mitem que depois o talento ex-
ploda”.

Com os Jogos Olímpicos à por-
ta, o vice-presidente da autar-
quia acredita numa boa presta-
ção dos atletas vimaranenses, no
entanto, diz não ter colocado
“expectativas altas”: “um dia
bom ou menos bom pode deter-
minar a performance de um atle-
ta. Estes jovens alcançaram o
Olimpo, o topo das carreiras, es-
tamos muito felizes por eles”.

HOMENAGEM
| Joana Russo Belo |

Foi uma conversa que serviria
de mote para um livro de memó-
rias, tais as histórias que Daniel
Barreto partilha. Aos 80 anos,
recebeu o Prémio Homenagem
por uma vida dedicada ao clube
do coração: o Vitória SC. 

“Estou muito satisfeito com es-
ta homenagem, antes que me fa-
çam agora do que depois de
morto, não é?”, começou por di-
zer entre sorrisos. E prosseguiu.
“Acho que é merecida, porque
joguei toda a vida neste clube e
nunca ganhei nada, é por amor à
camisola que estou aqui. Foram
para aí 40 anos no Vitória SC”,
recordou o antigo jogador, com
uma fotografia onde partilhava o
relvado com o eterno Eusébio. 

“Ganhámos aqui 13 anos se-
guidos ao Eusébio, não é brinca-
deira nenhuma. Tantas histó-

rias…”, lembrou, apelando aos
adeptos que continuem a apoiar
o clube. “Devo tudo ao Vitória”.

DR

Flávia Ribeiro (karaté) recebeu o Prémio Atleta do Ano Feminina

DR

Daniel Barreto foi distinguido com o Prémio Homenagem na Gala do Desporto

Homenagem ao mérito desportivo
MULTIUSOS DE GUIMARÃES foi o palco da 7.ª edição da Gala do Desporto, evento que distinguiu o mérito e talento desportivo
do concelho de Guimarães. Grande Prémio do Júri entregue aos olímpicos Rui Bragança, Dulce Félix, Ricardo Ribas e João Sousa.

Gala do Desporto Guimarães 2016

“A cidade e o território de
Guimarães é cada vez mais
rico no desporto e um
exemplo para o país. Esta-
mos 20 pontos acima da
média nacional na prática
desportiva. Espero bons
resultados nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, que
tenham o melhor sucesso 
e tragam as medalhas de
ouro para um maior orgulho
de Guimarães.”

Domingos Bragança
(presidente Câmara Municipal Guimarães)

Prémio Homenagem para Daniel Barreto

Do amor à camisola às memórias 
de Eusébio e uma vida ligada ao Vitória SC

Página 16



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 32,50 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 65136645 04-07-2016

GALA DO DESPORTO
| Joana Russo Belo |

São quatro os atletas olímpicos
vimaranenses já de olhos postos
nos Jogos do Rio 2016. Rui Bra-
gança (taekwondo), Dulce Félix
(atletismo), Ricardo Ribas (atle-
tismo) e João Sousa (ténis) fo-
ram agraciados com o Grande
Prémio do Júri, na 7.ª edição da
Gala do Desporto de Guimarães,
numa homenagem pelo trabalho
desenvolvido na última época e
qualificação para os Jogos Olím-
picos, naquele que foi um dos
momentos altos da festa.

“Sinto-me muito satisfeito, é
sempre bom alcançar os objecti-
vos que tinha para a época e ver
Guimarães a reconhecer isso
ainda melhor. Nós não fazemos
isto pelos aplausos, pelas home-
nagens, e é sempre bom sentir
que temos alguém atrás de nós.
A minha família já sei que está, e
os meus amigos também, saber
que Guimarães também está é
muito bom”, confessou Rui Bra-
gança, sem esconder a ansiedade
crescente pela presença no Rio
de Janeiro. 

“Neste momento, o objectivo é
o primeiro combate dos Jogos e

os resto só Deus sabe. A prepara-
ção está a correr bem, faltam 44
dias, por um lado é pouco tem-
po, por outro é muito, vamos ver
no dia como é que as coisas cor-
rem”, frisou. 

Também Dulce Félix louvou o
reconhecimento por parte da au-

tarquia: “sinto-me orgulhosa por
ser vimaranense e ver que temos
esta homenagem, ainda para
mais a pouco tempo dos Jogos
Olímpicos sentimo-nos apoia-
dos”. 

A atleta segue hoje para Ham-
burgo, onde irá participar no Eu-

ropeu, “mas o objectivo princi-
pal é sem dúvida os Jogos Olím-
picos e as coisas estão bem en-
caminhadas”. 

Aos jovens atletas, Dulce Félix
deixa uma mensagem: “lutarem
pelos sonhos como eu lutei pelos
meus sonhos e consegui”. 

Ricardo Ribas considerou o
momento “muito especial”, por
ser “um atleta emprestado de
Guimarães, que me acolheu nos
últimos seis anos”. “É um reco-
nhecimento muito grande que
têm feito ao desporto e não só,
também à cultura”, rematou.

DR

Dulce Félix e Ricardo Ribas, dois dos atletas olímpicos homenageados

DR

Rui Bragança (taekwondo) não escondeu a satisfação pelo prémio   

Grande Prémio distingue atletas olímpicos
MOMENTO ALTO da Gala do Desporto foi a homenagem aos atletas olímpicos vimaranenses. Rui Bragança (taekwondo), Dulce
Félix (atletismo), Ricardo Ribas (atletismo) e João Sousa (ténis) receberam o Grande Prémio do Júri. 

Gala do Desporto Guimarães 2016

Atletas distinguidos 
na Gala do Desporto: 
Grande Prémio do Júri:
Rui Bragança (taekwondo)
Dulce Félix (atletismo)
Ricardo Ribas (atletismo)
João Sousa (ténis)
Prémio Carreira:
Joaquim Sampaio (ciclismo)
Prémio Homenagem:
Daniel Barreto (futebol)
Prémio Ética Desporto:
Beatriz Freitas
(basquetebol)
Jovem Revelação Mas.:
Manuel Lima (andebol)
Jovem Revelação Fem.:
Matilde Jorge (ténis)
Atleta do Ano Mas.:
Pedro Fernandes (natação)
Atleta do Ano Fem.:
Flávia Ribeiro (karaté)

+ premiados
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GUIMARÃES 

TRIBUTO AO MÉRITO 
DESPORTIVO
Págs. 21 e 22

DR
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ANDEBOL
CARLOTA CORREIA NO
PLANTEL DO MADEIRA SAD 
Carlota Correia vai continuar a re-
presentar a equipa feminina do
Madeira Andebol SAD na tempo-
rada 2016/2017, revelou esta so-
ciedade desportiva através de co-
municado. Para o ataque à reno-
vação do título de campeães já
foram assegurados os concursos
das internacionais Renata Tava-
res, Anaís Gouveia, Filipa Correia,
Érica Tavares; além de Patrícia
Fagundes, Mónica Correia, Márcia
Abreu e Mariana Sousa.
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Sporting confirma Claúdio Pedroso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=de728d49

 
Lateral-direito, de 1,97m, estava no Madeira SAD por empréstimo do Benfica
 
"É um enorme orgulho chegar a este clube. Aqui quero ganhar tudo. Ter o prazer de jogar no novo
pavilhão pesou muito na minha decisão". As declarações são de Cláudio Pedroso, lateral-direito que o
Sporting confirmou esta segunda-feira como mais recente reforço da equipa de andebol, juntando-se
ao guarda-redes croata Matej Asanin, aos pivôs esloveno e eslovaco Igor Zabic e Michal Kopco,
respetivamente, e ao central espanhol Carlos Ruesga.
 
"Estamos a construir uma equipa fabulosa, preparada para ganhar muitos títulos", disse ainda o meia-
distância, internacional A português, de 30 anos, que na temporada passada jogou no Madeira SAD
por empréstimo do Benfica.
 
04 Julho 2016 às 17:12
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Sporting reforça equipa de andebol com Cláudio Pedroso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=577842dd

 
Lusa
04 Jul, 2016, 17:09
 
| Andebol
 
Sporting apresenta novo reforço para o andebol | Reuters
 
O lateral-direito Cláudio Pedroso vai reforçar o andebol do Sporting, anunciou hoje o clube de Lisboa,
ao qual o jogador chega depois de ter alinhado no Madeira SAD na última época, por empréstimo do
Benfica.
 
"É um enorme orgulho chegar a este clube. Aqui quero ganhar tudo. Ter o prazer de jogar no novo
Pavilhão (João Rocha) pesou muito na minha decisão", disse Cláudio Cardoso.
 
O jogador de 30 anos, com 1,97 metros, considera que o Sporting "está a construir uma equipa
fabulosa, preparada para ganhar muitos títulos", depois de ter chegado às meias-finais do campeonato
nacional na época 2015/16.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
04 Jul, 2016, 17:09|
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Cláudio Pedroso é reforço no Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/noticias/andebol/claudio-pedroso-e-reforco-no-andebol_d931309

 
rtp
04 Jul, 2016, 18:10
 
/ atualizado em 04 Jul, 2016, 18:10
 
| Andebol
 
Cláudio Pedroso com Bruno de carvalho | José Cruz/scp
 
Cláudio Pedroso - Lateral-direito - chega ao Sporting CP depois de ter jogado no Madeira SAD na
última temporada
 
Cláudio Pedroso é o mais recente reforço da equipa de andebol do Sporting CP. O lateral-direito, de 30
anos, com 1,97m, chega a Alvalade depois de ter alinhado no Madeira SAD na última temporada, por
empréstimo do Benfica.
 
"É um enorme orgulho chegar a este Clube. Aqui quero ganhar tudo. Ter o prazer de jogar no novo
Pavilhão (João Rocha) pesou muito na minha decisão", afirmou com entusiasmo o reforço 'leonino'.
 
"Estamos a construir uma equipa fabulosa preparada para ganhar muitos títulos", rematou o novo
lateral-direito do Sporting CP.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
04 Jul, 2016, 18:10 / atualizado em 04 Jul, 2016, 18:10|
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Associação de Santiago Sul homenageia Filomena Fortes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3a6faa88

 
Uma homenagem à antiga presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Filomena Fortes
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
A Associação Regional de Andebol de Santiago Sul realiza, de 08 a 15 do corrente, no pavilhão Vává
Duarte um torneio da modalidade (masculino e feminino) em homenagem à antiga presidente da
Federação Cabo-verdiana de Andebol, Filomena Fortes.
 
De acordo com o presidente Carlos Alfama, a prova arranca a 08 de julho com a seleção feminina de
sub-19 a medir as forças com a Associação Desportiva e Recreativa Prédio, em partida que antecede o
embate entre os campeões de Santiago Sul do Desportivo da Praia, em sénior masculino, e a selecção
sub-20 de Santiago.
 
A segunda jornada deste torneio está agendada para 15 deste mês com a equipa feminina do Seven
Stars a enfrentar a vencedora da selecção feminina sub-19 x Prédio, ao passo que Garridos de São
Domingos vai medir as forças com a equipa vencedora do prélio entre Selecção Sub-20 x Grupo
Desportivo da Praia.
 
Segundo o presidente da Associação de Santiago Sul de Andebol, Carlos Alfama, trata-se de uma
forma encontrada para enaltecer o trabalho "abnegado" levado a cabo pela professora Filomena
Fortes, actual presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), quando esteve à frente do
andebol, e que "muito tem contribuído para o engrandecimento da modalidade" em Cabo Verde.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
04-07-2016 17:36  Uma homenagem à antiga presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol,
Filomena Fortes.
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Cláudio Pedroso troca Benfica pelo Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3ef25258

 
Na última época o jogador alinhou no Madeira SAD na última época, por empréstimo do Benfica
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O lateral-direito Cláudio Pedroso vai reforçar o andebol do Sporting, anunciou hoje o clube de Lisboa,
ao qual o jogador chega depois de ter alinhado no Madeira SAD na última época, por empréstimo do
Benfica.
 
"É um enorme orgulho chegar a este clube. Aqui quero ganhar tudo. Ter o prazer de jogar no novo
Pavilhão (João Rocha) pesou muito na minha decisão", disse Cláudio Cardoso.
 
O jogador de 30 anos, com 1,97 metros, considera que o Sporting "está a construir uma equipa
fabulosa, preparada para ganhar muitos títulos", depois de ter chegado às meias-finais do campeonato
nacional na época 2015/16.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
04-07-2016 17:20  Na última época o jogador alinhou no Madeira SAD na última época, por
empréstimo do Benfica.
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A equipa feminina de an-
debol de praia Últimas a
Sair BHC (Beach Handball
Club), apoiada pelo jornal
‘O Gaiense’, conquistou,
no passado fim de se-
mana, o 3º lugar na pri-
meira etapa do Circuito
Regional de And’Praia da
Associação de Andebol do
Porto, realizada junto ao
bar Grão D’areia, na praia
de Canide-Norte, em Ca-
nidelo. Depois de terem
assegurado o primeiro
lugar do grupo com qua-
tro vitórias em outros
tantos jogos, as atletas vi-
riam a perder nas meias-
-finais contra a equipa
vencedora da etapa, Chel-
sea Beach Handball, em
‘shoot-out’, um método

de contra-ataques para
determinar o vencedor
em caso de empate nas
duas partes do encontro.
Apesar da derrota, o con-
junto Últimas a Sair teve
ainda oportunidade para
disputar o último lugar do
pódio frente à
equipa Rasta, ga-
nhando a partida

nas duas partes (2-0), tal
como tinha acontecido no
jogo do grupo.
Este fim de semana, as
atletas vão disputar a se-
gunda etapa do escalão de

Masters Femininos do
circuito regional, nova-
mente na praia de Ca-
nide-Norte, junto ao bar
Grão D’areia. A equipa já
entrou em competição
ontem ao fim da tarde,
mas, devido à hora de
fecho desta edição, não
foi possível apurar os res-
petivos resultados. Hoje e
amanhã, a etapa vai pro-
longar-se durante todo o
dia, com 11 equipas a lutar
pela final.

“O OBJETIVO PARA 
A 2ª ETAPA É A FINAL”
Micael Magalhães, trei-
nador do conjunto Últi-

mas a Sair, mostrou-se
satisfeito com a conquista
do 3º lugar na primeira
etapa, que valeu alguns
pontos importantes: “A
equipa passou o grupo em
primeiro só com vitórias,
mas acabou por perder
nas meias-finais contra a
vencedora da etapa, Chel-
sea Beach Handball. De-
pois acabámos por ganhar
o último jogo, que nos
permitiu pontuar seis
pontos nesta etapa”, ex-
plicou o técnico. 
A segunda etapa realiza-
-se este fim de semana e,
“depois de conhecermos
os adversários, podemos

e s t u -
dar melhor as

equipas e tentar preparar
da melhor maneira para
conseguirmos melhorar o
nosso jogo e com isso
atingirmos a final, que é o
nosso objetivo estipulado
para a esta etapa”, assu-
miu Micael Magalhães.

TIAGO RODRIGUES

Resultados 1ª Etapa

■ SEXTA-FEIRA
Últimas a Sair
2-0
Rasta

■ SÁBADO
Últimas a Sair
2-0
Mundo das Brasas

Últimas a Sair
2-0
100 Jeito

Últimas a Sair
2-1
Cenas&Coisas

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

(3º/4º LUGAR)
Últimas a Sair
2-0
Rasta

ANDEBOL DE PRAIA EQUIPA APOIADA PELO JORNAL ‘O GAIENSE’ SÓ PERDEU NAS MEIAS-FINAIS, NA PRAIA DE CANIDE-NORTE

Últimas a Sair BHC conquista
3º lugar na primeira etapa
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Andebol Praia
‘Últimas a Sair’ 
em terceiro lugar
na primeira etapa

Pág. 29
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E como não há nada me-
lhor do que terminar a
época recebendo as faixas
de campeãs, decorreu na
passada terça-feira, no
restaurante ‘Tapas e Bu-
chas’, no Cais de Gaia, a
entrega das faixas de cam-
peãs às atletas de andebol
do Colégio de Gaia, que
venceram as respetivas
competições nos escalões
de juvenis e juniores.
O restaurante, que se en-
cheu de cor e alegria para
homenagear as atletas, foi
o palco de uma noite me-
morável, numa iniciativa
onde jogadoras, equipa
técnica, dirigentes e pais
foram galardoados e
deram largas à alegria por
um feito merecido, tendo
por base a dinâmica de-
monstrada por duas equi-
pas que dominaram e
venceram os respetivos
campeonatos.
Num momento tão sim-
bólico, que significou,
também, o desfecho da
tamporada 2015/2016, re-
gistou-se a presença de
Paulo Martins, Presidente
da Associação de Andebol
do Porto, Albino Almeida,
presidente da Assembleia
Municipal de Gaia e,
Eduardo Vítor Rodrigues,
presidente da câmara de
Gaia.

“A VIDA EM EQUIPA
É MAIS FÁCIL”
Coube a Jorge Tormenta,
coordenador do desporto
do Colégio de Gaia, o pra-
zer e a responsabilidade de
apresentar todas as atletas
e equipa técnica, com um
discurso inicial onde frisou
que “para serem campeãs
são precisos dirigentes,
professores, treinadores,
fisioterapeutas e  jogado-
res, pois todos são essen-
ciais. Aprendemos, com o
desporto, que a vida em
equipa é mais fácil”.
O Presidente da Associa-

ção de Andebol do Porto,
Paulo Martins, começou
por felicitar todos os inter-
venientes que contribui-
ram para o título, num feito
histórico, uma vez que
“todos os escalões  de an-
debol, este ano, foram ga-
nhos por equipas do Porto.
Tenho que parabenizar o
excelente trabalho que é

feito pelos clubes de ande-
bol”, pois “o desporto é
vida”, concluiu. Paulo Mar-

tins homenageou ainda o
diretor do colégio, padre
António Barbosa em nome
da Federação de Andebol
do Porto.
À medida que as celebra-
ções iam decorrendo e a
equipa ia recebendo as fai-
xas de campeões, Albino
Almeida, presidente da As-
sembleia Municipal de
Gaia, deu os parabéns às
campeãs e lembrou Mene-
zes Figueiredo, Presidente
da Fundação Obra Padre
Luís, afirmando que era um
“homem livre, despren-

dido e empenhado e peço a
todos e todas que sejam
assim porque é a única
forma de fazermos bem
aquilo que nos é entregue.
Já o conseguiram demons-
trar sendo campeãs, por
isso continuem o excelente
trabalho, sendo livres, des-
prendidas e empenhadas.”
Também o Presidente da
Câmara Municipal de Gaia,
Eduardo Vítor Rodrigues,
parabenizou as atletas e
respetiva equipa técnica,
salientando que tudo isto
mostra “ um trabalho em-

penhado, que faz do ande-
bol um orgulho da cidade
de Gaia, não o digo por in-
teresse próprio, pelo con-
trário, venho cá deixar-vos
os meus parabéns de uma
forma muito clara e muito
honesta.”
Depois da entrega das fai-
xas e de feitas todas as
menções honrosas, o
evento terminou com
muita alegria e cumplici-
dade, demonstrada entre
atletas, pais e equipa que,
direta ou indiretamente,
tornaram o feito possível.

ANDEBOL COLÉGIO DE GAIA GALARDOOU CAMPEÃS NACIONAIS DE JUVENIS, JUNIORES E  EQUIPA TÉCNICA   

Noite de gala e honra na 
homenagem  às campeãs

BRUNO TAVARES

Atletas de andebol dos Juvenis e Juniores do Colégio de Gaia receberam as faixas de campeãs nacionais

Numa noite muito animada foram homenageadas todas as figuras que interviram na conquista dos títulos das atletas do Colégio de Gaia
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Homenagem
Colégio de Gaia
premiou campeãs
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,r,!,  Fs fr 
Sara Silva, Viviana Silva e Leonor Gonçalves 

Cinco espinhenses 
convocados para o Euro 
de andebol de praia 

Pedro Salvador e André Sousa 

André Sousa e Pedro 
Salvador, atletas do Spor-
ting Clube de Espinho, 
respetivamente das equipas 
de infantis e de iniciados, 
estão entre os dez escolhi-
dos pelo selecionador naci-
onal de andebol de praia, o 
espinhense Paulo Félix, 
para representarem Portu-
gal no Campeonato da Eu-
ropa de Andebol de Praia 
Sub16, a realizar-se na 
Nazaré de 8 a 10 de julho. O 
mesmo acontece com as 
atletas da Associação Aca-
démica de Espinho, Sara 
Silva, Leonor Gonçalves e 
Viviana Silva, que irão ves-
tir as cores nacionais pela 
seleção feminina, também 
treinada por Paulo Félix. 
São adjuntos do seleciona- 

F,., 
o 

w 

dor nacional dois espi-
nhenses: Vítor Pinhal (mas-
culinos) e Rui Rodrigues (fe-
mininos). 

O último estágio de 
ambas as equipas vai de-
correr no Carsurf, na Praia 
do Norte, na Nazaré e será Lu-
-dividido em duas fases. A sÈlc' 
primeira fase do estágio 
começa hoje (30 de junho), 
pelas 12 horas e as seleções 
concentram-se já no Car-
surf; o primeiro período do i42' 
estágio termina a 3 de ju- 
lho, 

 
pelas 19 horas. 

No dia 6 de julho, as 
duas seleções voltam a reu-
nir-se no Carsurf, para ulti-
mar o Campeonato da Eu-
ropa de Andebol de Praia 
Sub16 Masculinos e Femi-
ninos. 

São 16 as seleções mascu-
linas e outras tantas femini-
nas que vão disputar o Euro-
peu de Andebol de Praia 
Sub16. 

Recorde-se que, nos mas-
culinos, Portugal ficou no 
Grupo A, juntamente com 
Geórgia, Grécia e Eslováquia; 
nos femininos, Portugal-fi-
cou no Grupo B, que inclui a 
Croácia, Roménia e Ucrânia. 

Os quatro primeiros clas-
sificados do Europeu de 
Andebol de Praia Sub16 vão 
qualificar-se para o Campe-
onato do Mundo de Andebol 
de Praia Sub17, que se reali-
zará em 2017 num local a 
indicar pela Federação Inter-
nacional de Andebol (IHF). 

Os três primeiros classifi-
cados do Campeonato do 
Mundo de Andebol de Praia 
Sub17 apuram-se para os Jo-
gos Olímpicos da Juventude, 
em Buenos Aires, na Argenti-
na, em 2018, naquela que será 
a estreia do Andebol de Praia 
nos Jogos Olímpicos. 

Eis a lista dos convoca- 

dos por Paulo Félix: 
Femininos - Luisa Cor-

tes (JAC Acanena), Sara Sil-
va (AA Espinho), Leonor 
Gonçalves (AA Espinho), 
Beatriz Sousa (CS Madeira), 
Sara Pinho (Alavarium), 
Sandra Ramos (B. Perestrelo), 
Viviana Silva (AA Espinho), 
Beatriz Figueiredo (Colégio 
de Gaia), Tânia Ferreira 
(Almeida Garrett) e Joana 
Resende (CA Leça). Treina-
dor: Paulo Félix. Treinado-
res adjuntos: Pedro pereira e 
Rui Rodrigues. 

Masculinos - Carlos Oli-
veira (Colégio Carvalhos), 
Gonçalo Nunes (Colégio Car-
valhos), André Sousa (SC 
Espinho), Pedro Salvador 
(SC Espinho), Daniel Neves 
(Sporting),SalvadorSalvador 
(Sporting), Tiago Sousa (FC 
Porto), André Silva (FC Por-
to), Afonso Sequeira (Águas 
Santas) e Miguel Neves 
(Águas Santas). Treinador: 
Paulo Félix. Treinadores ad-
juntos: Pedro Sardo Pereira e 
Vítor Pinhal. 
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Andebol 
Andebol Feminino -Terminou o Campeonato Nacional da 2a Divisão 

Já na edição anterior de Farol de Esposende noticiámos mais um feito brilhante 
da equipa Sénior da Juventude de Mar que, na penúltima jornada, realizada em São 
Bartolomeu do Mar, frente à equipa do Módicus, garantiu, a uma jornada do fim, o 
título de campeã nacional da 2.Q Divisão, facto que lhe permitirá, na época 2016/2017, 
participar no Nacional da1.0  Divisão. 

Entretanto, na presente edição, faremos uma breve referência ao jogo da última 
jornada, cujo resultado final se traduziu numa igualdade19-19, frente à formação do SI R 
1.Q de Maio, no pavilhão desta última equipa. Assim, e com os lugares já definidos, na 
tabela classificatíva, (i° e 3Q) o SIR 1.Q de Maio e Juventude de Mar realizaram um jogo 
equilibrado, tendo a equi pa da casa estadoquase sempre no comando do marcador, mas 
as consagradas atletas de Paulo Martins, sempre muito concentradas, conseguiram, 
no final, alcançar uma igualdade, resultado que garantiu 2 pontos de vantagem sobre 
o vice-campeão,Académico do Porto, equipa que acompanhará a da Juventude de Mar 
na subida Divisão. 

Em relação ao ambiente vivido no jogo, da penúltima jornada. que terminou com a 
vitória da equipa de Mar, sobre o Módicus, de Vila Nova de Gaia, por 29-18, com 17-12, 
ao intervalo, assinale-se que o presidente da Associação deAndebol de Braga, técnicos, 
diretores, atletas e autarcas locais eram o rosto da alegria e da satisfação por mais um 
título alcançado com a prata da casa, o que permitiu recolocar a juv. Mar no lugar que 
"merece estar por direito". Ao longo do encontro, o muito público nunca regateou os 
aplausos à equipa e brilhou com mais este feito que enche de "orgulho" todos os que 
trabalharam mais de perto ao longo da época. 

No final, Manuel Moreira, presidente da Associação de Andebol 
de Braga, era um homem "feliz pela Juventude de Mar ser campeão 
e regressar à iª Divisão" já que um dos objetivos da temporada era 
"repor a Juventude de Mar na Divisão, o que conseguiu com todo 
o mérito. Foi com muito gosto pessoal que o conseguiu e, por isso, 
os meus parabéns", referiu o responsável máximo da modalidade no 
distrito, 

Benjamim Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Esposende, 
que entregou a Taça à capitã Sandra Peixoto, salientou a vitória 
alcançada que é fruto da "qualidade das atletas, do seu empenho e 
do trabalho que demonstraram ao longo da época". Por outro lado, 
Benjamim Pereira salientou "a lealdade e o Fair Play colocados em 
cada encontro" por parte das atletas atitudes que "valorizam ainda 
mais o seu trabalho". E continuou: "temos que dar os parabéns 
à Direção do Centro Social de Mar, pois não é fácil manter uma 
estrutura destas e, mesmo assim, soube atingir os seus objetivos. Por  

isso, estão de parabéns", afirmou o autarca de Esposende. E deixou uma promessa em 
primeira mão ao anunciar que a Cãmara "vai melhorar as condições do pavilhão para 
receber os grandes feitos", finalizou Benjamim Pereira. 

Manuel Abreu, presidente da União de Freguesias de Belinho e Mar deu os "parabéns" 
ao Centro Social de Mar e à equipa e técnicos por mais "um feito que engrandece a 
freguesia e o concelho. Muitos parabéns por mais este êxito". 

A capitã Sandra Peixoto estava naturalmente muito feliz por mais um êxito na sua 
longa carreira, tendo afirmado que "desde o início do campeonato a subida de divisão 
era o nosso grande objetivo. A medida que os jogos foram decorrendo favoravelmen-
te, pensamos no título que hoje alcançamos. E hoje, com este magnífico público 
conseguimos os objetivos", adiantou. 

Paulo Martins, o técnico e o homem que liderou o projeto da subida também estava 
"muito feliz e satisfeito" por mais este título conseguido "com muitas dificuldades e 
com muito trabalho. Espero que a terra perceba qual a dimensão de voltar à Divisão. 
Para o ano vamos estar muito fortes. Tenho que dar os parabéns às atletas que foram 
excecionais". 

Fernando Cepa, presidente do Centro Social da Juventude de Mar disse que o título 
nacional "é um orgulho para todos e um feito que honra os pergaminhos da associação. 
Estão de parabéns as atletas, diretores e técnicos pelo grande trabalho desenvolvido 
e estão de parabéns a freguesia, o município de Esposende e a Associação de Braga 
por todo o apoio manifestado", referiu o presidente, que lembrou que "somos a única 

equipa do concelho a militar numa 
primeira divisão nacional, o que só 
pode encher de orgulho o concelho 
e o município". 

Classificação final: 
12  - JUV. MAR, 39 pontos 

(Campeão) 
2Q  - ACADÉMICO FC, 37 pontos 

(sobe à ia Divisão) 
3Q -SIR1Q Maio, 34 pontos 

-Valongo doVouga, 28 pontos 
5Q - Associação Vale Grande, 26 

pontos 
6Q - ClubeVelaTavira, 25 pontos 
7°- Mód icus de Sandi m,19 pontos 
8Q -1.1havoAC, 16 pontos 

SampaioAzevedo 
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ENTREVISTA DE 
BRUNO JOSE FERREIRA 

ue balanço é que faz da últi-
ma época do Xico Andebol? 

A época 2015/2016 cor- 
reu de rdo com aquilo que foram 
as linhas de orientação que definimos 
à partida. Nós quando chegámos ao fim 
da época 2014/2015 fizemos o balanço 
do que tinha acontecido e normalmen-
te analisamos o clube e o seu desenvol-
vimento em três áreas: área financeira, 
área do património e área desportiva. 
Sendo que na área do património temos 
as questões mais ou menos soluciona-
das, diria que com a preciosa ajuda da 
Câmara Municipal nos últimos anos te-
mos a questão solucionada e condições 
para progredir. A nível financeiro temos 
uma estrutura como nunca o Xico teve. 
Estamos muito melhores do que está- 

vamos, uma situação governável, temos 
os salários com os nossos funcionários 
em dia, nunca deixámos de os ter. Te-
mos uma ou outra dívida, ou livrança, 
mas estamos a fazer esforços no senti-
do de na próxima época tentarmos par-
tir com a situação financeira completa-
mente limpa. Temos algumas dívidas a 
curto prazo, na ordem dos 50 mil euros, 
mas numa situação comportável que 
vamos gerindo com cuidado. Não nos 
apoquenta tanto como no passado, em 
que éramos ameaçados a todo o mo-
mento que nos cortavam a luz, que nos 
cortavam a água... Hoje temos crédito, 
podemos mandar vir gás que as pessoas 
sabem que pagamos. 

No plano desportivo a equipa sé-
nior andou sempre pelos últimos lu-
gares... 

O ano passado cortámos radical-
mente com aquilo que eram as práticas  

antecedentes. Durante muitos anos 
estivemos veiculados a atletas que não 
tendo lugar no ABC e nos clubes do 
Porto encontravam no Xico um refúgio 
para continuar a jogar andebol. A verda-
de é que, tendo alguns deles qualidade, 
permitiram que o Xico se fosse manten-
do na 14  Divisão, no topo da 24  Divisão 
e por aí adiante, mas isso acabava por 
travar o crescimento dos nossos jovens. 
A partir do ano passado decidimos que 
a partir de agora só trabalhamos com 
jovens cia formação do Xico e é com 
eles que vamos jogar independente-
mente dos resultados desportivos que 
venhamos a ter. Fomos buscar gente de 
todo o lado, atletas que já não jogavam 
há anos. Usámos sempre muita lealda-
de com os clubes aqui à volta, não com 
o comportamento típico de um clube 
que quer passar à frente dos outros a 
toda a força. Temos regras éticas. Quem  

quis veio, quem não quis não veio. Tive-
mos unia época desportiva que foi urna 
época zero, seguramente que vamos 
continuar na 24  Divisão, independente-
mente agora do que vai havei; estamos 
convencidos que vamos ficar na 24  Divi-
são, não admitimos outra possibilidade, 
pese embora tudo seja possível. 

"Construção da equipa está me-
lhor do que na época passada" 

A continuação na 2? Divisão depen-
de de um play-off. Como é encarado 
esse cenário? 

Estamos contra a forma como foi 
organizado por variadíssimas razões. 
Urna nova prova, como lhe chama, não 
se sabe bem quando nem onde, não faz 
sentido. Já foi enviado um requerimen-
to à Federação Portuguesa de Andebol 
a dar conta dos argumentos que o Xico 
Andebol entende que são relevantes 
para a não realização dessa nova pro-
va. Não nos foi dada resposta, tivemos 
o apoio da Associação de Andebol de 
Braga e de outras instituições. Como 
não obtivemos resposta por parte da 
Direcção anterior, uma vez que houve 
urna mudança directiva enviámos tam-
bém uma carta registada à nova Direc-
ção. Continuamos à espera de resposta 
e, para já, para mim, não há nova prova 
enquanto não houver resposta a esse 
requerimento. O que pretendemos é 
que, transitoriamente, na próxima épo-
ca os campeonatos tenham mais duas 
equipas e no final da época desçam. Era 
de urna limpidez enorme, não belisca 
ninguém e deixa que todas as equipas 
iniciem a época normalmente. Estou ra-
dicalmente contra. 

A planificação da época e a constru-
ção da equipa não sofre grandes altera-
ções face a esta indefinição? 

Eu diria que a construção da equipa  

está num ponto significativamente me-
lhor do que no ano passado. Decidimos 
abraçar um novo modelo e estávamos 
com dificuldades em ter um número 
suficiente de jogadores para construir 
a equipa, hoje não. Temos atletas em 
quantidade suficiente eventualmente 
até para criar duas equipas, uma A e 
uma B. Em temos estruturais temos as 
pessoas certas nos lugares certos, com 
funções definidas e todos a trabalhar 
no sentido de criar as melhores condi-
ções para que o Xico tenha urna época 
tranquila e vamos tê-la com os mesmos 
atletas e com reforços com gente que 
passou pelo Xico e que vem dar maior 
qualidade ao plantei e à equipa. 

A aposta formação continua a ser 
uni caminho inevitável, falta é tomar 
esse modelo sustentável? 

Temos trabalhado no sentido de pro-
porcionar as melhores condições possí-
veis aos nossos atletas. Não podemos 
é deixar que um atleta que aqui forma-
mos durante muitos anos depois não 
nos proporcione pelo menos um ano ou 
dois de desportista com a camisola do 
Xico, temos que arranjar soluções de tal 
maneira que se vinculem ao Xico algum 
tempo ou que tragam algum retorno 
em termos de receitas. 

Como está o projecto da Acade-
mia? 

Está a avançar. Temos urna série de 
protocolos assinados com as escolas, já 
criámos uma equipa feminina que com-
petiu no escalão de infantis que proveio 
de um acordo que temos com o Colé-
gio do Ave e com a Escola Egas Moniz. 
Tivemos apoio da Federação, que nos 
ofereceu balizas e bolas. Neste projecto 
temos dois técnicos assalariados a tem-
po inteiro no Xico que estão disponíveis 
para ir às escolas proporcionar treinos 
aos alunos com o objectivo de criar tor-
neios inter-escolas. 

"Não admitimos 
outro cenário 
a não ser ficar 
na 2a Divisão" 

ALVES PINTO, Presidente do Xico Andebol, faz o balanço da época que terminou em entrevista ao 
DESPORTIVO. Com  o clube envolvido numa indefinição e sem saber em que divisão vai competir na 
próxima época, o líder do Xico assume que o clube é "contra a realização da nova prova". 

Página 31



  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 33,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 65111544 28-06-2016

CAMPANHA "120 MAGNÍFICOS" 

"Queremos que 120 empresas 
ou pessoas nos ajudem 
a equilibrar as contas" 

Face à escassez de apoios, Alves Pinto acredita que o clube terá de reinventar 
a forma de garantir receitas. Ao DESPORTIVO, o Presidente do clube vimaranense 
anunciou uma campanha que pretende garantir aproximadamente metade do orça-
mento para a próxima época: 

"O Xico precisa de chegar a um ponto em que o passivo esteja limpo. Só quando 
isso acontecer é que podemos pensar noutras estratégias. Sabemos e somos os 
primeiros a reconhecer que o tecido económico da região não tem as potencialida-
des que tinha no passado. Trocar uma lona publicitária por dois ou três mil euros já 
não acontece. Por isso, criámos uma campanha que é "Os 120 Magníficos", em que 
pretendemos que 120 pessoas ou empresas no dêem 500 euros por ano, o que faz 
60 mil euros, o que dá para nos equilibrar o orçamento. Esprememos o orçamento 
do Xico, que hoje é de 110 mil euros por ano e com essa receita entrávamos num 
equilíbrio orçamental", referiu. 

PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA ÉPOCA 

Gustavo Castro 
continua como treinador 
e equipa quase definida 

Como está a decorrer a constituição do plantel sénior para a próxima época? 
Este ano temos melhor equipa do que tínhamos o ano passado porque, entre-

tanto, os mais novos foram crescendo, os mais velhos foram-se rotinando na equi-
pa, criámos uma estrutura de apoio ao andebol que é nova e que foi enriquecida 
pelo retorno do Professor Ricardo, que vai ser o coordenador, conjuntamente com o 
Professor Gustavo e com o professor Pedro, formando-se um triângulo juntamente 
com o Doutor Sampaio por parte da Direcção, que nos dá garantias que o Xico vai 
entrar num novo ciclo de vida, milito mais estabilizado em termos desportivos, com 
outros horizontes, com outras perspectivas. Queremos ser um clube ganhador, mas 
ganhador com ética e recurso à formação. 

Gustavo Castro mantém-se então no comando técnico? 
Sem dúvida, foi por comum acordo e trabalhando em cooperação, temos o Pro-

fessor Ricardo, o Professor Gustavo e o Professor Pedro no topo e cooperativamente 
a trabalhar no andebol do Xico. Um mais com os seniores, outro mais na área da pro-
gramação e outro mais na área da formação. A nível de assessoria temos o apoio do 
Mário Soares, que foi um brilhante organizador da formação do FC Porto em anos 
passados, mas que foi atleta do Xico e é um amante do clube em toda a linha. 

VELHAS GLÓRIAS DE GUIMARÃES E SETÚBAL ENCONTRARAM-SE 

Guimarães Legends: a quem sabe nunca esquece 
Realizou-se no passado sábado, em Fermen-

tões, um jogo de Velhas Glórias do Andebol de 
Guimarães e de Setúbal. A organização esteve a 
cargo do conhecido vimaranense Ricardo Paredes 
e primou pela excelência. A dupla de arbitragem, 
também muito conhecida nos meios vimaranen-
ses, teve como cronometrista o vice-presidente da 
Associação de Andebol de Braga. 

Logo de início, os visitantes demonstraram que 
têm uma belíssima equipa e começaram a mandar . _ 
no jogo e no resultado. Os vimaranenses tiveram -----'"- 
de se unir e, como não tinham a equipa tão mecani- 1 
zada, de fazer valer os seus valores individuais. Foi 
assim que começaram e equilibrar o marcador e chegaram ao intervalo com um empate a sete golos. No início da segunda parte, 
os vimaranenses passaram pela primeira vez para a frente do marcador e chegaram a ter três golos de avanço sobre os setuba-
lenses quando o marcador registava 15-12. Os sadinos, tirando partido do melhor entrosamento e da clara mais baixa média de 
idades, começaram a recuperar, tendo chegado inclusive à vantagem de 15-16. Os vimaranenses, apesar do seu desgaste fisico, 
conseguiram igualar o marcador já nos minutos finais. 

De realçar que este jogo, apesar do carácter de convívio, foi cumprido dentro de todas as regras, como se de um jogo oficial 
se tratasse. A dupla de arbitragem, também legends, esteve à altura do evento. Esta visita dos setubalenses será retribuída pelos 
vimaranenses em data ainda a designar. No final, o convívio continuou com um jantar num restaurante de Guimarães. 

JOÃO ARAÚJO 

"Guimarães tem 
de acordar e apoiar o Xico" 

Discurso recorrente, mas actual. Há três anos à frente dos destinos do Xico Andebol, ALVES PINTO tem-se debatido com a falta de apoios ao clube. O carismático líder as-
sume que com a actual conjuntura e sem pessoas capazes "o Xico fecha as portas" e dá, ao mesmo tempo, conta da intenção de recuperar a designação Desportivo Francisco 
de Holanda. 

Tm dado conta em diversas 
intervenções que tem feito da 
escassez de apoios ao Xico. É 

urna situação que sem mantém? 
É o problema maior que o Xico tem, 

e não posso deixar passar isto em claro. 
O Xico precisa do apoio dos vimaranen-
ses e neste apoio não excluo ninguém, 
pessoas, entidades. Passo dias e dias 
atrás de apoios e isto custa muito. Só 
quem anda nisto sabe o que custa. An-
damos por amor à camisola, por amor 
às crianças que praticam andebol e são 
cerca de 300. O Xico é o segundo clube 
mais representativo desta cidade, tem 
mais de 70 anos, já tivemos apoios enor-
mes, o que não acontece hoje, mesmo o 
apoio da Câmara Municipal é reduzido. 
Com  o devido respeito, não é a mesma 
coisa um clube como o Xico Andebol, 
que não tem as mesmas necessidades 
que um clube de freguesia. Não quero 
citar nomes, mas os clubes de freguesia 
têm o apoio da Junta de Freguesia, da 
Casa do Povo, da escola, têm os pavi-
lhões que podem usar sem custos, não 
precisam de pessoal assalariado; não é 
a mesma coisa, não têm as mesmas ne-
cessidades de que tem de suportar isso 
tudo e, portanto, os apoios não podem 
ser atribuídos da mesma forma. 

Torna-se, portanto, uma tarefa ár-
dua liderar o clube? 

A nível financeiro é difícil gerir um 
clube como o Xico. O Xico é um clube 
de cidade e, sendo um clube de cidade, 
por muito que nos custe dizê-lo, é um 
clube que não tendo o potencial que 
tem o Vitória, de quem fui atleta, sou 
sócio e sou amigo, a verdade é que o 
Xico não recebe as graças e os apoios 
que recebe o Vitória, nem proporcio-
nalmente ao que faz. Não tem adeptos 
na quantidade, nem apoios de toda a 
natureza que tem o Vitória; não tem 
potencial para estar a negociar atletas 
e ter retornos, temos atletas de forma-
ção do mais alto gabarito que saíram 
daqui sem compensações financeiras. 
Não quero beliscar ninguém, mas Gui-
marães tem de acordar e apoiar mais o 
Xico, sob pena de o Xico fechar. O Xico 
no dia em que não tiver gente como a  

actual Direcção fecha. 
Ainda assim, esta Direcção mantém 

a ambição de honrar um emblema his-
tórico de Guimarães... 

Era muito fácil virar as costas e ir 
embora, mesmo deixando lá muito di-
nheiro. É de uma violência extrema, os 
vimaranenses não sabem o que passa- 

mos. Fundamentalmente, o que quere-
mos é manter o Xico. Queremos criar 
condições, não só para que o Xico não 
vá abaixo como recupere a designação 
Desportivo Francisco de Holanda. A 
breve prazo, mal seja possível, quere-
mos que recupere o nome e os valores 
nobres que lhe são característicos. 

Página 32



A33

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 25,20 x 16,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65080636 27-06-2016

InfantIs 
MasculInos 
do feIrense 

presentes 
no encontro 

nacIonal
ANDEBOL Tal como na época passada, 
a formação do Feirense voltou a mar-
car presença no Encontro Nacional de 
Infantis Masculinos e novamente com 
uma classificação no Top 16 Nacional. 
Este ano a equipa fogaceira terminou 
em 14.º lugar, ligeiramente acima da 
classificação do ano passado (16.º 
lugar). Uma boa posição, mas fica a 
ideia que um lugar no Top 10 Nacional 
era possível e mais condizente com o 
valor do grupo.
A equipa fogaceira acabou por ser 
penalizada por uma má entrada no 
Encontro Nacional, ao serem surpre-
endidos pela formação de Santo Tirso 

(32-23 foi o resultado final) no jogo de 
abertura e assim ficaram desde logo 
arredados dos lugares cimeiros.
Seguiu-se duas vitórias, ainda na fase 
de grupos, sobre GDR Quinta Nova 
(19-12) e Juve Lis (20-12).
Na fase das eliminatórias, a equipa 
do Feirense entrou na disputa de um 
lugar entre o 9.º e 16.º classificado, e 
voltou a não ser feliz na abertura. No 
confronto com a forte formação do 
AC Sismaria, fizeram talvez a melhor 
exibição da prova, mas perante algum 
desacerto na finalização a vitória 
acabou por fugir por apenas dois go-
los, já muito perto do final, 19-21 foi o 

resultado final.
Para o apuramento do 13.º ao 16.º clas-
sificado, começaram por medir forças 
com o Lagoa AC e conquistaram mais 
um triunfo que não sofre contestação 
(18-14).
No jogo de encerramento da sua 
participação no Encontro Nacional 
de Infantis encontraram pela frente a 
forte formação do SL Benfica, mas o 
jogo acabou por não correr bem aos 
Feirenses, terminando derrotados por 
22-13 e assim foram 14.º classificados 
nesta fase final.
O grande vencedor da prova foi a AA 
Águas Santas que na final venceu o 

ABC Braga, sucedendo assim ao Spor-
ting CP que tinha sido o vencedor na 
época passada.
Assim encerra uma época histórica 
para o andebol Feirense que junta 
esta boa classificação dos Infantis 
ao titulo nacional da 2.ª divisão dos 
juniores, assim como um lugar no Top 
10 Nacional conquistado pelos juvenis, 
para além do titulo distrital dos Minis, 
só com vitórias, e da excelente parti-
cipação dos Iniciados no Campeonato 
Regional. No Feminino, em destaque 
esta época estiveram as Minis com 
um brilhante 3.º lugar no regional na 
época de estreia.

Página 33



A34

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 29,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65079883 27-06-2016

Tal como na época passada a for-
mação do Feirense voltou a marcar 
presença no Encontro Nacional e 
novamente com uma classificação 
no TOP16 Nacional, este ano ter-
minaram em 14º lugar, um pouco 
melhor que no ano passado que 
tinham ficado em 16º lugar, não 
deixa de ser uma boa classificação 
mas um lugar no TOP10 Nacional 
era possível e mais condizente com 
o valor deste grupo.

A equipa fogaceira acabou por 
ser penalizada por uma má entrada 
no Encontro Nacional, ao serem 
surpreendidos pela formação de 
Santo Tirso (32-23 foi o resultado 
final) no jogo de abertura e assim 
ficaram desde logo arredados dos 
lugares cimeiros.

Depois venceram os jogos que 
tinham de vencer, ainda na fase de 
grupos foram superiores ao GDR 
Quinta Nova (vitória por 19-12) e 
também sobre a formação da Juve 
Lis (vitória por 20-12).

Na fase das eliminatórias, entra-
ram na disputa de um lugar entre 
o 9º e 16º classificado, voltaram a 
não ser felizes na abertura, ao de-
frontarem a forte formação do AC 
Sismaria, fizeram talvez a melhor 
exibição da prova, mas perante 
algum desacerto na finalização a 
vitória acabou por fugir por apenas 

Andebol O Com o escalão de infantis

Feirense marcou presença 
no Encontro Nacional

2 golos para o adversário, já muito 
perto do final, 19-21 foi o resultado 
final. Para o apuramento do 13º ao 
16º classificado, começaram por 
medir forças com os nossos bem 
conhecidos amigos do Lagoa AC, 
e conquistaram mais um triunfo 
que não sofre contestação, 18-14 foi 
o score final.

No jogo de encerramento da sua 
participação no Encontro Nacional 
de Infantis encontraram pela frente 

a forte formação do SL Benfica, mas 
o jogo acabou por não correr bem 
aos Feirenses, terminaram derro-
tados por 22-13 e assim foram 14º 
classificados nesta fase final.

Mas houve muito mais para lá da 
competição, aí os atletas do Clube 
Desportivo Feirense estiveram exem-
plares, viveram novas experiências, 
aproveitaram para conhecer a linda 
cidade de Braga e desfrutar um pouco 
da sua festa de S. João, fizeram novos 

amigos e partilharam momentos 
inesquecíveis de alegria e convívio.

O grande vencedor da prova foi a 
AA Águas Santas que na final ven-
ceu o ABC Braga, sucedendo assim 
ao Sporting CP que tinha sido o 
grande vencedor na época passada.

O Águas Santas junta esta bri-
lhante vitória ao titulo nacional 
conquistado pelas suas equipas de 
Iniciados e Juvenis Masculinos.

Assim encerra uma época históri-

ca para o Andebol Feirense que jun-
ta esta boa classificação dos Infantis 
ao titulo nacional da 2ª divisão dos 
Juniores, assim como um lugar no 
TOP10 Nacional conquistado dos 
Juvenis, para além do titulo distrital 
dos Minis só com vitórias e da exce-
lente participação dos Iniciados no 
Campeonato Regional, no Feminino 
em destaque esta época estiveram 
as Minis com um brilhante 3º lugar 
no Regional na época de estreia.
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andebol

Portugal falha apuramento para 
mundial de andebol

A seleção portuguesa de andebol até ven-
ceu a Islândia, por 21-20, mas o resultado foi 
insuficiente para que os lusos pudessem ga-
rantir a presença no campeonato do mundo 
da modalidade, no próximo ano, em França.

Depois de ter perdido na primeira mão 
deste ‘play-off’, na Islândia, por 26-23, a 
equipa nacional precisava, neste segundo 
jogo, de terminar com uma margem de três 
golos, algo que durante a partida até conse-
guiu, por quatro vezes, mas sem a conservar 
até ao final.

Apesar de ter estado todo o jogo na fren-
te do marcador, Portugal denotou alguma an-
siedade na ponta final, permitindo que os is-
landeses encurtassem a desvantagem nos 
derradeiros minutos e afastassem Portugal 
da possibilidade de estar numa fase final de 
um mundial, algo que já não acontece desde 
2003, quando Portugal organizou a fase final.

Ainda assim, o sonho da equipa das ‘qui-
nas’ esteve bem vivo durante a primeira par-
te, graças uma entrada fulgurante no jogo, 
em que Portugal se impôs com naturalida-
de, revelando grande eficácia ofensiva e uma 
enorme solidez a defender, com destaque para 
uma exibição tremenda do guarda-redes Alfre-

do Quintana.
A Islândia teve muitas dificuldades para 

superar o guarda-redes de Portugal e a pro-
va disso foi que até aos 23 minutos tinha 
apenas marcado quatro golos, ao contrário de 
uma equipa portuguesa muita desinibida, na 
qual Gil berto Duarte, Rui Silva, João Ferraz 
se destacavam.

O intervalo acabaria por revelar um 10-7 
que servia de feição os interesses portugue-
ses, mas o regresso do período de descanso 
não seria tão frutuoso.

Apesar de defensivamente os jogadores 
lusos manterem um bom registo, no ataque, 
a equipa já não mostrava a eficácia do período 
inicial, algo que foi desestabilizando a equipa 
e dando confiança ao adversário, que, nesta 
fase, fazia valer a sua maior experiência para 
encurtar a diferença no marcador.

Nos derradeiros cinco minutos, o 20-17 
que se registava no marcador, ainda deu alen-
to à equipa portuguesa, mas os momentos 
seguintes vieram a revelar-se fatais, com ins-
tabilidade e precipitação em alguns lances a 
permitir à Islândia manter o resultado muito 
renhido, e, no final, perder apenas pela vanta-
gem mínima, e garantir o apuramento.
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Actividade das outras modalidades 
dos ginasistas 

ANDEBOL — A equipa de infantis classificou-se no 
6.4  lugar no Encontro Nacional da categoria, que se 
realizou, de quinta-feira a domingo, em Braga e no qual 
participaram 32 equipas. 

Os resultados completos do fim-de-semana foram os 
seguintes: 

Infantis: Encontro Nacional 

— Ginásio, 32 vs C. D. Feirense, 23. 

— Juve Lis, 22 vs Ginásio, 30. 

— Ginásio, 31 vs Quinta Nova, 23. 

— 1/8 final: Águas Santas, 33 vs Ginásio, 24. 

— 5.9/8.2  lugar: F. C. Infesta, 28 vs Ginásio, 31. 

— Apuramento 5.Q/6.9  lugar: Fermentões, 31 vs Gi-
násio, 29. 

De 30 de junho a 1 de julho será a vez dos minis 
disputarem o seu Encontro Nacional, que se realizará em 
Godim (Peso da Régua). 

NATAÇÃO — Cadetes B: Decorreu, na tarde de 
sábado, em Vila Meã, o Encontro Técnicas Combina-
das. 

Os nadadores em competição estiveram em bom 
nível, mostrando evoluções significativas resultantes do 
trabalho que desenvolvem nos treinos e divertindo-se 
bastante em mais um grande evento, que contou com 
cerca de 300 participantes. 

No próximo fim-de-semana terão lugar, em Vila Nova 
de Famalicão, os Campeonatos Regionais de Infantis 
(18 e 19 de junho, 9 e 15,30 h.), nos quais o Ginásio 
marcará presença, com uma equipa constituída por seis 
nadadores. 

VOLEIBOL — Os atletas Álvaro Ferreira e André 
Marques sagraram-se, mais uma vez, Campeões Re-
gionais de Duplas ao Ar Livre no escalão de Cadetes 
masculinos. 

Esta dupla garantiu, também, o apuramento para o 
Campeonato Nacional de Duplas, que se realiza nos dias 
9 e 10 de Julho, em Matosinhos. 

As agendas completas do fim-de-semana das várias 
modalidades do Ginásio estão disponíveis na respetiva 
página oficial do facebook: facebook.com/ 
GinasioClubeSantoTirso. 

Fernando Vale 
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Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos em Peso da Régua 

Prova reunirá 1.500 atletas 
De 30 de junho a 4 de julho, 
Peso da Régua será palco do 
Encontro Nacional de Minis 
Masculinos e Femininos 2016, 
uma das provas com maior 
visibilidade do calendário 
nacional de andebol. A inicia-
tiva contará com a presença 
de 1.500 atletas e decorrerá no 
Pavilhão Multiusos Municipal 
António Saraiva. 
Em conferência de impren-
sa realizada quarta-feira no 
Auditório Municipal do Peso 
da Régua, o Vice-Presidente 
da Federação de Andebol 
de Portugal, Augusto Silva, 
explicou que a escolha de Peso 
da Régua para a realização do 
Encontro Nacional de Minis 
Masculinos e Femininos está 
intimamente relacionada com 
a tradição do andebol em Peso 
da Régua e com o trabalho 
exemplar que a Associação 
Desportiva de Godim tem 
vindo a desenvolver. O ADG 
corresponde, nas palaVras do 
Vice-Presidente da Federação 
de Andebol de Portugal a uma 
estrutura de formação exem-
plar, a um clube orientado 
para a cidadania, não só pela 
dedicação dos seus atletas, 
mas também pela forma como 
os pais e a comunidade em 
geral se envolve na vida da 
Associação. 
José Manuel Gonçalves, 
Vice-Presidente da Câmara  

Municipal congratulou-se com 
a realização desta iniciativa de 
dimensão nacional em Peso da 
Régua, destacando as excelen-
tes condições físicas existentes, 
que facilitarão os resultados a 
que a Federação de Andebol 
se propõe. 
Nos últimos anos, em função  

dos equipamentos criados foi 
possível dinamizar um projec-
to de intervenção e programa-
ção desportiva no concelho. O 
Encontro Nacional de Minis 
Masculinos e Femininos é um 
exemplo dessa dinâmica. 
Depois de Peso da Régua ter 
recebido a Selecção Nacio- 

nal de Andebol e de ter sido 
palco do Encontro Nacional de 
Infantis, é a vez do Encontro 
Nacional de Minis Masculinos 
e Femininos. Pretende-se que 
este encontro fique na história 
do andebol por ter sido vivido 
na capital histórica do Douro, 
pelas excelentes condições ff- 

ricas e pela forma como serão 
recebidos. Esta é também uma 
oportunidade para Peso da 
Régua dar 
a conhecer a sua identidade 

territorial, de modo a que os 
protagonistas deste encontro 
e as suas famílias aceitem o 
convite para voltar. 
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