


Revista de Imprensa

1. Marítimo terminou em terceiro, Correio dos Açores, 03-06-2015 1

2. Seis equipas no Nacional da 1.ª Divisão de Juvenis de Andebol, Diário de Aveiro, 03-06-2015 2

3. Gilberto Duarte continua no F. C. Porto, Jornal de Notícias, 03-06-2015 3

4. Rui Silva novo diretor da secção do Belenenses, Record, 03-06-2015 4

5. Convocados para os jogos com Hungria e Rússia 21:12 - 02-06-2015, Bola Online, 02-06-2015 5

6. José Costa e Miguel Sarmento de regresso ao ABC/UMinho, Correio do Minho, 02-06-2015 6

7. Noticias da Associação de Andebol de Vila Real, Desportivo Transmontano Online, 02-06-2015 7

8. Ana Seabra reforça equipa técnica do São Bernardo, Diário de Aveiro, 02-06-2015 8

9. Juvenis do CD Pateira sobem à Primeira Divisão, Diário de Aveiro, 02-06-2015 9

10. Aveirense nas Universíadas de Verão, Diário de Aveiro, 02-06-2015 10

11. Hoje e nos próximos dias na região, Diário de Leiria, 02-06-2015 11

12. Juniores do Sports na fase final de andebol, Diário de Notícias da Madeira, 02-06-2015 12

13. Lamego vence torneio inter-concelhio, Diário de Viseu, 02-06-2015 13

14. SC Horta B vence campeonato regional de séniores de Andebol, Diário dos Açores, 02-06-2015 14

15. Torneio Garci Cup´15 volta a elevar andebol em Estarreja, Ponto e Vírgula - Informação Digital Online,
02-06-2015

15

16. Modicus de volta à divisão a que pertence, Gaiense, 30-05-2015 16

17. Colégio de Gaia visita hoje Col. João de Barros, Gaiense, 30-05-2015 18

18. Espinhense Paulo Félix é o novo selecionador nacional de andebol de praia de sub 19 masculinos, Defesa
de Espinho, 28-05-2015

19

19. Andebol academistas soma derrotas, Defesa de Espinho, 28-05-2015 20

20. Jovens andebolistas do Sporting de Espinho vitoriosos, Defesa de Espinho, 28-05-2015 21

21. Caixeiros homenageiam campeões, Correio do Ribatejo, 22-05-2015 22

22. Andebol, Diário do Alentejo, 22-05-2015 23

23. Escola do ACR Nadadouro no Torneio de Leiria, Gazeta das Caldas, 22-05-2015 24

24. Notícias do ginásio clube de Santo Tirso, Jornal de Santo Thyrso, 22-05-2015 25

25. Andebol:  Em Infantis Masculinos AEDFR foi 3º Cister SA 7º  classificados, Região da Nazaré, 20-05-2015 26

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A15
#A16
#A16
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26


A1

  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 17,91 x 18,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59561129 03-06-2015

Marítimo terminou 
em terceiro

“Regional” de Andebol

O Marítimo foi a melhor equipa da ilha de S. Miguel no regres-
so do campeonato dos Açores de andebol, realizado nos Arrifes.

A equipa de Ponta Delgada acabou em 3.º lugar, após derrotar a 
outra equipa da ilha de S. Miguel, o Grupo Desportivo da Casa do 
Povo dos Arrifes, por 26-24.

O Marítimo formou a secção de andebol esta época após muitos 
anos de ausência. Tem escalões de formação e a equipa sénior. Na 
equipa principal pontificam 10 atletas formados em clubes da ilha 
de Santa Maria (6 nos Marienses, 3 no Clube ANA e 1 no Asas 
do Atlântico), a residirem na ilha de S. Miguel, com os restantes 9 
oriundos de outras zonas da ilha do Arcanjo e do Continente.

Este campeonato regional, que não se realizava há mais de 10 

anos, teve duas fases. Na primeira, as quatro equipas jo-
garam entre si. Posteriormente, os 1.º e 2.º disputaram o 
título e os 3.º e 4.º classificados jogaram para os dois ou-
tros lugares da classificação.

Na fase de todos contra todos, os resultados foram os 
seguintes:

1.ª Jornada: Casa Povo Arrifes-Marítimo, 25-25 e 
Sporting da Horta “B”-Marienses “B”, 30-13; 2ª Jornada: 
Marítimo-Sp. Horta “B”, 26-28 e C. P. Arrifes-Marienses 
“B”, 22-31 e 3ª Jornada: C. P. Arrifes-Sporting da Horta 
“B”, 26-33 e Marítimo-Marienses, 15-23.

Classificação: 1.º Sporting a Horta “B”, 9 pts; 2.º 
Marienses “B”, 7; 3.º Marítimo, 4 e 4.º Casa do Povo dos 
Arrifes, 4 pts.

Assim, para a atribuição dos 1.º e 2.º lugares, o 
Sporting da Horta “B” venceu, por 28-26 o Marienses 
“B”, sendo o Marítimo o 3.º ao derrotar por 26-24 a Casa 

do Povo dos Arrifes, 4.ª classificada.
O Sporting da Horta “B” fica apurado para disputar a 3.ª divisão 

nacional, situação que a Federação de Andebol de Portugal aceitou 
a partir da nova época, mas com a condição de o apuramento do 
campeão dos Açores ser feito em jornadas simples, com um mínimo 
de 6 equipas, sendo autorizada a prova desta época, em fase concen-
trada, a título excepcional.

Entretanto, a equipa de juvenis do Sporting da Horta venceu em 
jornada dupla o GDCP Arrifes por 47-22 e por 42-26, revalidando 
o título de campeão regional, com duas jornadas ainda por disputar, 
na Horta, frente à equipa dos Arrifes.
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Seis equipas no Nacional da 1.ª Divisão de Juvenis de Andebol
Alavarium, Estarreja AC e Sp. Espinho também vão disputar a 1.ª Divisão Nacional de 
Juvenis na próxima época. Por lapso, na edição de ontem, apenas referimos Feirense, 
S. Bernardo e CD Pateira como as representantes da Associação de Andebol de Aveiro.
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A5 Convocados para os jogos com Hungria e Rússia 21:12 - 02-06-2015
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Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=552648

 
02-06-2015
 
 O selecionador nacional de andebol, Rolando Freitas, anunciou a lista de convocados para os
encontros com a Hungria e Rússia, a contar para o Grupo 5 de qualificação para o Campeonato da
Europa.
Portugal começa por receber a Hungria no dia 10 de junho, em Santo Tirso, jogando quatro dias
depois com a Rússia, em Moscovo.
 Lista de convocados:
 Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting), Alfredo Quintana (FC Porto)
 2.ª Linha: Fábio Antunes, Ricardo Pesqueira (ABC), Hugo Santos (FC Porto), António Areia (Benfica),
Pedro Portela, Bruno Moreira (Sporting), Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock/Polónia).
 1.ª Linha: Gilberto Duarte, Nuno Roque, João Ferraz (FC Porto), Fábio Magalhães, Bosko Bjelanovic,
Pedro Spínola (Sporting), Nuno Pereira, Pedro Marques (ABC), Tiago Pereira (Benfica)
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Já está em andamento a prepara-
ção da nova temporada no
ABC/UMinho. Fechada a época
- depois de confirmado o quarto
lugar no campeonato, a Taça de
Portugal e de disputada a final
da Taça Challenge - a equipa
bracarense, orientada por Carlos
Resende, começa a alinhavar a
estratégia para atacar a nova
temporada desportiva, de olhos
postos em melhorar a classifica-
ção deste ano, cuja meta passava
pela luta pelo título nacional. 

E há já dois nomes na órbita
dos academistas. Dois regressos
a uma casa que bem conhecem.

Desde logo, José Costa. Aos 31
anos, o pivot rescindiu com o
Benfica - precisamente o adver-
sário do ABC/UMinho no play-
-off de disputa pelo terceiro e
quarto lugar - depois de cinco
épocas ao serviço dos encarna-
dos e está prestes a assinar pelo
clube onde se estreou, em 1995,
no escalão de infantis. 

Internacional português desde

2007 e presença habitual nos tra-
balhos da selecção nacional, Jo-
sé Costa é um reforço de peso
para o ABC/UMinho, abraçan-

do, assim, um projecto ambicio-
so em busca de títulos.

Costa vai ocupar o lugar deixa-
do vago por Gabriel Teca, atleta

angolano que já regressou ao 1.º
de Agosto, emblema de onde
chegou por empréstimo. 

Confirmada está a permanên-

cia do também internacional
português Ricardo Pesqueira,
enquanto David Tavares vai ter-
minar a carreira desportiva. 

Para o lugar do experiente jo-
gador, há outro regresso. Trata-
-se de Miguel Sarmento. Aos 25
anos, o ponta direito volta a Bra-
ga, dois anos depois de ter saído
para o FC Porto e Maia-Ismai.

Em termos de mudanças, Car-
los Resende irá perder João Pin-
to. O lateral esquerdo não reno-
vou com o ABC/UMinho e, ao
que tudo indica, deverá regressar
ao Sporting.

DR

José Costa representou nos últimos anos o Benfica e está agora de regresso ao ABC/UMinho

José Costa e Miguel Sarmento
de regresso ao ABC/UMinho
ABC/UMINHO JÁ PREPARA A NOVA ÉPOCA, depois de confirmado o quarto lugar. Carlos Resende vai
contar com dois regressos: José Costa e Miguel Sarmento. De saída está Gabriel Teca e João Pinto. 

Pivot José Costa está de
regresso a Braga após
saída do Benfica. Também
o ponta Miguel Sarmento
regressa ao ABC/UMinho. 
De saída está João Pinto e
Gabriel Teca, que já voltou
para Angola. 

+ mudanças

Carlos Resende mantém-se
no comando técnico do
ABC/UMinho na próxima
temporada desportiva,
formando dupla com Carlos
Ferreira. A dupla técnica já
prepara o plantel da nova
época à espera de melhorar
os resultados deste ano,
desde logo de olhos postos
no título nacional. 
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Noticias da Associação de Andebol de Vila Real
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URL:: http://www.desportivotransmontano.com/noticias-da-associacao-de-andebol-de-vila-real/

 
CAMPEONATO REGIONAL MINIS Terminou no passado dia 31 de maio o Campeonato Regional de
Minis, com a realização da última concentração no Pavilhão dos Desportos de Vila Real. Esta
competição contou com a participação de 5 equipas, distribuídas por 4 clubes participantes:
Associação Desportiva de Godim, Grupo Desportivo de Boticas, Grupo Desportivo de Chaves e Sport
Vila Real e Benfica. Foi vencedor desta competição a equipa do G.D. Chaves, seguindo-se o G.D.
Boticas e a equipa A da A.D. Godim. Os restantes lugares da classificação foram ocupados pelo S.V.R.
Benfica e a equipa B da A.D. Godim. O melhor marcador da prova foi o atleta Gonçalo Santos, do G.D.
Chaves, com 16 golos. FESTAND A.A.V.R. A Associação de Andebol de Vila Real vai levar a efeito, no
próximo dia 7 de junho, o FESTAND da A.A.V.R., junto ao edifício da Câmara Municipal de Vila Real,
apartir das 15h30. É uma atividade de encerramento de época nesta Associação para os escalões de
bambis e minis (7 - 11 anos), dos clubes filiados, e que contará com a presença de outros clubes
convidados. XV TORNEIO CIDADE VILA REAL / ABÍLIO BOTELHO Nos próximos dias 13 e 14 de junho,
no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, vai decorrer o XV Torneio Cidade Vila Real / Abílio Botelho,
inserido nas comemorações das Festas da Cidade 2015, com uma organização da Associação de
Andebol de Vila Real e o apoio da Câmara municipal de Vila Real. O dia 13 está reservado para o
escalão de Infantis Femininos, com os seguintes clubes: G.D. Chaves, A.D. Amarante, Académico F.C.
e A.A. Espinho (este último ainda por confirmar). No dia 14 jogarão os Iniciados Masculinos, com a
participação do S.V.R. Benfica, A.D. Amarante, C.A.A.E. Baltar e N.A. Penedono. Serão disputados dois
jogos no período da manhã (10h00 e 11h30) e dois jogos no período da tarde (16h00 e 17h30), em
ambos os dias do torneio. É um evento realizado há já 15 anos consecutivos, e conta com vários
vencedores desde a sua origem, nos vários escalões em competição. Para a edição deste ano a
Associação de Andebol de Vila Real conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real e da União de
Freguesias de Vila Real, bem como do McDonalds - Vila Real e da JAP - Automotive. Ver também:
 
 Por em 02/06/2015
 
Luís Roçadas
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Alexandre Silva

O Centro Desportivo de São
Bernardo contratou Ana Sea-
bra para treinadora da equipa
de Juvenis Masculinos da pró-
xima época. A nova responsá-
vel exercia funções no Alava-
rium, clube onde terminou a
carreira de jogadora, e para An-
dré Sousa, da Junta Directiva
do clube aveirense, “é uma
aposta certa”.

“Era sem dúvida uma opor-
tunidade que o Centro despor-
tivo de São Bernardo não podia
deixar de aproveitar, cum-
prindo assim o objectivo de tra-
zer mais um acréscimo de qua-
lidade aos quadros técnicos do
clube”, explicou André Sousa.
O dirigente do São Bernardo
ressalvou, no entanto, que Ana
Seabra irá “continuar em pa-
ralelo a pertencer ao Departa-
mento Técnico da Federação
Portuguesa de Andebol”, onde,
entre outras, desempenha “

funções de Seleccionadora de
Juniores B Femininos”.

Com currículo desportivo,
tendo alcançado 11 títulos de
campeã nacional, e académico,
Ana Seabra representa, de
acordo com o mesmo respon-
sável do clube aveirense, “uma
lufada de optimismo”, sendo a
“pessoa certa” para “fazer cres-

cer” uma geração talentosa. “O
que lhe oferecemos foi um pro-
jecto desportivo que, felizmente,
foi bem acolhido”, confessou
André Sousa, acrescentando
que a aquisição daquela que é
ainda a jogadora portuguesa
mais internacional de sempre,
“deixou-nos a todos satisfeitos
e entusiasmados”. |

Ana Seabra reforça
equipa técnica
do São Bernardo
Desafio A ex-jogadora do Alavarium, bicampeã nacional,
vai orientar a jovem formação do clube aveirense
Andebol
Juvenis Masculinos

Ana Seabra abraça um novo desafio no São Bernardo

ARQUIVO
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PROMOÇÃOA equipa de Ju-
venis do Clube Desportivo da
Pateira disputou, no passado
sábado, o último jogo da se-
gunda fase do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão de An-
debol. A formação de Fermen-
telos venceu no recinto do
CAIC, por 33-29, e garantiu o
acesso à 1.ª Divisão Nacional.

Assim, na próxima época, a
Associação de Andebol Aveiro
estará representada no primei -
ro escalão por três equipas:
Feirense, São Bernardo e Clube
Desportivo da Pateira, sendo
este o primeiro emblema do
concelho de Águeda a conse-

guir tal feito neste escalão etá-
rio, conseguindo-o com vários
atletas ainda iniciados.

O Clube Desportivo da Pa-
teira é uma colectividade de
formação que conta com as
modalidades de Andebol e Té-
nis. Quanto à modalidade de

Andebol, o clube tem equipas
nos escalões de Infantis, Inicia-
dos e Juvenis masculinos e Ini-
ciados femininos, que treinam
no Pavilhão Gimnodesportivo
de Fermentelos e no Pavilhão
da Escola Secundária Adolfo
Portela de Águeda. |

Juvenis do CD Pateira
sobem à Primeira Divisão
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Equipa da Pateira festejou a subida à 1.ª Divisão Nacional

DR
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Aveirense nas Universíadas de Verão
O andebolista aveirense, Pedro Marques, vai representar
Portugal na prova de Andebol das Universíadas de Verão
2015, que se disputa de 6 a 13 deste mês, em Gwangju, na
Coreia do Sul. O jogador do ABC faz parte da comitiva
lusa, onde estão também Carlos Santos e Vasco Santos,
que representam a Artística de Avanca. A equipa nacional
integra o Grupo B, com República Checa e Japão. |
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HOJE NA REGIÃO

Actividades para
crianças em Ourém

Ourém continua a dar aten-
ção especial às crianças, por
ocasião do Dia Mundial da
Criança, ontem assinalado,
com várias actividades no
Parque da Cidade António
Teixeira e no Centro de Ne-
gócios de Ourém, até sexta-
-feira (dia 5). As iniciativas
são dedicadas aos alunos do
pré-escolar e 1.º Ciclo do En-
sino Básico e abrangem acti-
vidades nas áreas da preven-
ção, segurança e ambiente, a
par de muitos insufláveis
para a brincadeira. O evento
decorre diariamente entre as
10h00 e as 15h00.

‘Books
and Movies’
em Alcobaça

Alcobaça recebe, até dia 10, a
2.ª edição do ‘Books and
Movies’, evento que conta
com a participação de vários
escritores. Além de conver-
sas literárias, o festival conta
com exposições, teatro, mú-
sica, workshops, entre ou-
tras actividades.

Exposição sobre
carvão na Batalha

O Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha
(MCCB) tem patente a expo-
sição temporária ‘100 anos
de carvão. Minas da Batalha
1854 – 1954’, que resulta de
uma investigação desenvol-
vida entre o MCCB e a co-
munidade de Alcanadas, so-
bre a exploração carbonífera
durante a 2.ª Guerra Mun-
dial, nas minas das Barrojei-
ras e de Chão Preto. 

Nuno Valente
apresenta livro
em Óbidos

O escritor Nuno Valente
apresenta, hoje (09h00), na
Biblioteca Escolar do Com-
plexo Escolar dos Arcos, em
Óbidos, o livro ‘A Ordem do
Poço do Inferno’, de sua au-
toria. “A obra juvenil retrata
uma aventura no universo
do ‘geocatching’, uma espécie
de caça ao tesouro electró-
nica, na qual as ‘caches’ estão
escondidas por vários locais
e o jogador tem por missão
descobri-las com base em
coordenadas de GPS que lhe
são atribuídas”. Trata-se de
uma aventura vivida por
quatro adolescentes. 

NOS PRÓXIMOS
DIAS

Torneio 
Inter-Escolas
em Ansião

O pavilhão desportivo de
Avelar recebe, amanhã, o
torneio Inter-Escolas, com
equipas do Instituto Vasco
da Gama, da Escola Básica
n.º 2 de Avelar e da Escola EB
2,3 Pascoal José de Mello,
nas modalidades de basque-
tebol, andebol e voleibol.

Praça de Touros
de Abiul recebe
futebol e praia

A Praça de Touros de Abiul,
considerada como a mais
antiga do País, vai ser palco,
pelo quinto ano consecutivo,
de um torneio de futebol de
praia, promovido pela Asso-
ciação Pombal Jovem. A ini-
ciativa está agendada para os
próximos dias 6, 12, 13 e 14 de
Junho.|
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Lamego vence torneio inter-concelhio

O concelho de Lamego, repre-
sentado pelo Agrupamento de
Escolas da Sé em parceria com
o Andebol Club de Lamego,
venceu o encontro inter-con-
celhio do projecto Andebol -
4Kids. 

O projecto está inserido no
Plano de Desenvolvimento Re-
gional da Federação de Ande-
bol de Portugal e Associação
de Andebol de Viseu, com vista
à promoção e desenvolvi-
mento da modalidade nas es-
colas do 1.º Ciclo. 

O evento decorreu no pas-
sado sábado na Avenida Dr. Al-
fredo de Sousa, em Lamego.
Cerca de uma centena de jo-
vens, com idades entre os 9 e

os 11 anos, disputaram na parte
da manhã a fase de grupos, se-
guindo-se o almoço e a visita
ao Castelo e à Cisterna, tendo
a tarde sido ocupada com os

jogos das finais. 
Participaram no evento os

concelhos de Lamego, Ta-
rouca, Armamar e Vila Nova
de Paiva, cada um represen-
tado por duas equipas. A
equipa “B” do Agrupamento de
Escolas da Sé obteve o 3.º lugar
e a equipa “A” do mesmo agru-
pamento foi a grande vence-
dora do evento, batendo na fi-
nal a equipa de Tarouca. 

Estiveram envolvidos na or-
ganização a Câmara Municipal
de Lamego, o Agrupamento de
Escolas da Sé, o Andebol Club
de Lamego e a Associação de
Andebol de Viseu.

Andebol
Andebol4Kids

Equipa do Agrupamento de Escolas da Sé
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O SC Horta B alcançou o primeiro lugar no Campe-
onato Regional de Séniores de Andebol, que decorreu 
nos Arrifes. A equipa do Faial venceu Os Marienses B, 
com o resultado 28/26.

A equipa faialense irá representar os Açores na fase 
final nacional da 3ª divisão, a decorrer este mês de 
Junho, no Continente.

“Os atletas oriundos da ilha de Santa Maria esti-
veram quase todo o jogo a vencer por parciais de 5 e 
6 golos de diferença, vindo somente a quebrar fisica-
mente mesmo nos últimos minutos”.

Em segundo lugar ficou o CD Os Marienses B, se-
guido do SC Marítimo e do GDCP Arrifes. 

O campeonato ficou marcado pelas “grandes di-
ferenças” entre as equipas participantes, nomeada-
mente, o SC Horta B, composta maioritariamente por 
atletas com jogos regulares na 1ª Divisão Nacional, 
perante “os restantes adversários “bem mais fracos 
técnica e fisicamente”.

SC Horta B vence 
campeonato regional 
de séniores de Andebol
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Torneio Garci Cup´15 volta a elevar andebol em Estarreja
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2015

Meio:
Ponto e Vírgula - Informação

Digital Online
Autores: João Filipe Oliveira

URL:: http://www.pontovirgula.pt/desporto/apresentacaogarcicup2015

 
2 Junho 2015 |
 
 Organizado pelo Estarreja Andebol Clube, em parceria com a autarquia local, está a chegar mais uma
edição do Garci Cup. O torneio internacional de andebol irá contar com a participação de perto de 220
equipas e 3500 atletas, vindos de diversos pontos da Península Ibérica.
 
 Certo de que este é o maior torneio desportivo do país, Luís Sousa, membro da organização garante:
"Fazemos um papel que deveria ser do Estado, ao promover o desporto e ao meter estas crianças e
adultos a mexer".
 
 Para este ano, a necessidade de utilizar treze pavilhões para a realização dos 350 jogos previstos na
prova, levou a organização a procurar espaços nos concelhos vizinhos. Ovar e Albergaria-a-Velha irão,
assim, acolher alguns dos jogos deste torneio que, pela primeira vez, tem lugar fora do município de
Estarreja.
 
 Junto ao Rio Antuã serão também instalados dois campos para a modalidade de andebol de praia
para "descentralizar e quebrar com a ideia de que o andebol de praia só se faz junto ao mar", avança
Rui Silva, presidente do Andebol Clube de Estarreja, durante a apresentação do evento à imprensa.
 
 Sobre o impacto que o torneio irá trazer à cidade, Luís Sousa mostra-se confiante. "O torneio paga-se
a ele próprio. Não é objetivo dar lucro, mas sim proporcionar às pessoas que vêm aqui cinco dias
inesquecíveis", diz. O orçamento está previsto ser superior a 100 mil euros, pois o evento "começa a
ter uma estrutura de custos muito grande". Ainda assim, "vale a pena porque o impacto económico
gera perto de 1 milhão de euros".
 
 A noite de sábado, dia 27, está reservada aos ritmos do samba português, com a organização do
Troféu Nacional de Samba. Aqui, estarão "as cinco principais escolas de samba do país" a competir
pela vitória deste troféu que não se realizava há dois anos, como afirma Luís Sousa.
 
 A par com os jogos agendados para os cinco dias de prova, a animação irá estar garantida. À
semelhança do ano passado, também irá decorrer o Garci Colors Sunset que contará com a animação
de DJs e uma aula de zumba.
 
 FOTOS: Manuel Vitoriano
 
João Filipe Oliveira
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Modicus de
volta à divisão
a que pertence

ANDEBOL SUBIDA À 2ª DIVISÃO NACIONAL

Ao bater no passado sábado a  equipa
do SC Espinho por uns concluden-
tes 27-40, o Modicus Sandim garan-
tiu, desde logo, a subida à 2ª Divisão
do Campeonato Nacional de Ande-
bol. “É um momento de grande eu-
foria, uma vez que se trata de uma
subida e estas têm que ser muito va-
lorizadas, pois entre 30 ou 40 equi-
pas há, neste momento, quatro que
conseguem subir à 2ª divisão nacio-
nal”, começou por salientar António
Quelhas, presidente da AD Modicus
Sandim.

DEDICATÓRIA JUSTA 
E MUITO SENTIDA
Depois de ter perdido de forma trá-
gica, logo no início da época, uma
das pessoas mais importantes  da
sua estrutura, a equipa agarrou-se a
essa infelicidade e “galvanizou-se a
partir do momento em que sentiu a
falta do Filipe Mota, responsável
máximo do andebol, uma pessoa
muito querida e alguém que deu
muito ao clube e que as pessoas sen-

tiram a sua partida de forma muito
vincada e creio que os seus colegas
quiseram também, de alguma ma-
neira, homenagear com esta subida,
aquele que foi um dos grandes obrei-
ros deste plantel e desta conquista”,
sublinhou o presidente.

REGRESSO ANUNCIADO
“Foi um trabalho muito meritório de
uma equipa que, não esqueçamos, é
amadora, pelo que é uma enorme sa-

tisfação podermos chegar ao fim de
uma época e ter uma equipa sénior a
subir de divisão, um feito que não
acontece todos os anos. É, portanto,
um orgulho muito grande e um pres-
tígio até para a freguesia e para o
concelho, pois é sinal de que o traba-
lho está a ser bem feito, sendo que os
resultados acabam por culminar com
a subida a uma divisão à qual, estou
certo, pertencemos com todo o mé-
rito e por direito próprio”, concluiu.

LUÍS FERRAZ

A festa continua em casa, hoje mesmo, pelas 18h, no jogo frente ao Gondomar
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ANDEBOL APÓS VENCER O SC ESPINHO POR 27-40

Modicus subiu 
à 2ª divisão Nacional

Pág. 27
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O Colégio de Gaia joga hoje, pelas 17h, no Pavilhão
Gimnodesportivo Meirinhas, a segunda jornada do play
off de apuramento dos terceiros e quartos lugares finais,
diante do Colégio João de Barros.
Recorde-se que as colegiais levam vantagem para a 2ª
Mão, uma vez que venceram, no passado sábado, em
Gaia, o Colégio João de Barros por 32-34.

Andebol

Colégio de Gaia visita
hoje Col. João de Barros
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D.
R.

Escola do ACR Nadadouro no 
Torneio de Leiria

 No Domingo,  17 de Maio, a Escola de 
Andebol do ACR Nadadouro partici-
pou em mais um Torneio de Andebol 
(Festand). Desta vez o encontro reali-
zou-se em Leiria, organizado pela Juve 
Lis. Estiveram presentes cerca de 150 

crianças distribuídas por 12 equipas do 
Distrito de Leiria.
No próximo dia 10 de Junho a Escola de 
Andebol do ACR Nadadouro irá partici-
par num novo encontro, desta vez na 
Batalha. 

ANDEBOL

Página 24



A25

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,43 x 27,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59480447 22-05-2015

Página 25



A26

  Tiragem: 10400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 9,44 x 12,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59529687 20-05-2015

Página 26


