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O ANDEBOL 1. Paulo Moreno renovou 
com o Benfica por três temporadas e 
assegurou que vai «lutar sempre 
pelos objetivos» do clube. 
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O ANDEBOL Il. Nuno Silva é reforço 
do ABC, tendo assinado contrato por 
dois anos. O central de 26 anos 
representou o Madeira SAD nas 
últimas três épocas. 
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Nuno Silva é o novo reforço do
ABC/UMinho, tendo em vista a
preparação do plantel para a
época desportiva 2017/2018.

O central de 26 anos, que este-
ve ao serviço do Madeira SAD,
nas últimas três temporadas e
que passou pelo Sporting CP,
chega a Braga para enfrentar um
novo desafio.  Nuno Silva estará
às ordens de Jorge Rito e o técni-
co bracarense até comentou esta
contratação, destacando as qua-
lidades do central e mais-valia
que constitui para a equipa. 

“Tem um percurso interessan-
tíssimo, sobretudo no Madeira
SAD, onde conseguiu resultados
excepcionais para a dimensão do
clube. A meu ver, é até um ande-

bolista um pouco subestimado a
nível nacional, isto é, tendo em
conta o seu real valor, já devia
ter tido uma oportunidade nas
convocatórias da selecção. É um
atleta que se entrega ao jogo de
maneira incrível, vai ser muito
útil no plano defensivo e no pla-
no ofensivo. É um jogador com-
pleto, com muita experiência de
1.ª divisão”, salientou o treina-
dor do ABC/UMinho sobre o re-
forço Nuno Silva.

Nuno Silva reforça plantel do ABC
CENTRAL apresenta-se como uma das novas caras no plantel do ABC/UMinho para a época 2017/2018. Nuno Silva já foi
apresentado no clube bracarense e o técnico Jorge Rito mostrou-se satisfeito com a contratação.

DR

Nuno Silva apresenta-se como a mais recente aquisição do ABC de Braga

lll
“É um atleta que se entrega
ao jogo de maneira incrível,
vai ser muito útil no plano
defensivo e no plano
ofensivo”.                 

Jorge Rito
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Sporting da Horta... ao fim de 20 anos
Neste fim-de-semana “negro” para o desporto dos 

Açores e especialmente do Grupo Central, também a 
equipa de andebol do Sporting da Horta não escapou 
à descida.

Os Açores deixaram de estar representados ao mais 
alto nível no hóquei em patins e no andebol. Recuperar 
não será fácil porque as estruturas dos clubes estão mui-
to mais fragilizadas.

Depois de há um ano ter escapado da descida por-
que a desistência do Passos Manuel impediu que jogas-
se a fase de apuramento para ficar ou não na 1.ª divisão, 
este ano não evitou a queda.

O Sporting Clube da Horta subiu pela primeira 
vez à 1.ª divisão de andebol em 1995/96 pela mão do 
professor Rui Santos, então treinador da equipa. Sob a 
batuta daquele treinador a equipa esteve duas épocas na 
1.ª divisão, descendo em 1997/98.

Com a criação da Liga Portuguesa de Andebol, o 
Sporting da Horta foi integrado no principal campeona-
to da Federação de Andebol de Portugal.

A partir dali o clube andou sempre entre os “gran-
des” do andebol nacional. Primeiro integrando as pro-
vas da Federação e mais tarde as da Liga Profissional.

Com a unificação dos campeonatos em 2009/10, 
a equipa da Ilha do Faial esteve sempre no principal 
campeonato até domingo.

O Sporting da Horta alcançou um palmarés interes-
sante. Foi duas vezes semifinalista da Divisão de Elite, 

5.º classificado; 6.º por duas vezes; 7.º também por duas 
vezes do campeonato Andebol 1.

Venceu duas Taças Presidente da República e foi 
em duas ocasiões semi-finalista da Taça de Portugal.

Durante 4 épocas o Sporting da Horta participou 
nas competições europeias, tendo em 2005/06 chegado 
à final da Taça Challenge.

Ao longo destes 20 anos passaram pelo clube no-
mes incontornáveis da modalidade: Miguel Póvoas, 
Goran Sopov, Ricardo Plácido, Mircea Costache, Nuno 
Silva, Telmo Ferreira, Konstantin Dolgov os gémeos 
Graça, Mane Lavrnic, Edouarde Medvedev, Milan Vu-
cicevic, Victor Tchikoulaev, Inácio Carmo ou Yuriy 
Kostetskyy.

Domingo, depois de três treinadores (Filipe Duque 
foi rendido por Rui Santos que deu a orientação a Kos-
tetskyy), de uma carreira irregular, aconteceu a descida. 
As vitórias em 4 dos últimos 5 jogos, num assomo de 
evitar a queda, foram insuficientes.

Sporting da Horta e Marienses vão estar juntos na 
2.ª divisão. 

Sporting da Horta desce ao fim de 20 anos entre os “grandes” do andebol 

Foto: RTP-A
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Grupo Desportivo dos Arrifes vence 
Torneio de Andebol Ilha do Sol

Santa Maria

Qualquer projecto desportivo começa nos 
escalões etários e como tal, Associação de 
Andebol da ilha de Santa Maria, promoveu 
novamente uma competição para o escalão de 
minis masculinos, o Torneio Ilha do Sol.

O torneio realizou-se entre o dia 15 e 18 
de Junho, no Complexo Desportivo de Santa 
Maria, tendo tido o apoio do Município de 
Vila do Porto, do CD Os Marienses e GD São 
Pedro e Direção Regional do Desporto

Estiveram em competição três equipas 
regionais, as duas equipas locais do GD São 
Pedro e do CD Os Marienses e a equipe da ilha 
de São Miguel o GDCP Arrifes. Apesar, deste 
intercâmbio destes escalões não ter como ob-

jetivo primordial a vitória nos encontros, mas 
sim, a promoção da modalidade, contudo os 
jovens atletas pretendem sempre o melhor e 
como tal  a vitória no torneio foi conquistada 
pela equipa oriunda da ilha de São Miguel, o 
GDCP dos Arrifes. Em segundo lugar ficou a 
equipe dos Marienses e em terceiro a equipa 
da freguesia de São Pedro.

Para além da vertente desportiva, os atle-
tas tiveram oportunidade de visitar a ilha e 
conviver com os atletas e encarregados de 
educação num almoço convívio.

No final da competição houve também a 
habitual entrega de troféus a todos os atle-
tas.
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6 A secção de Andebol da Académica vai, na 
próxima época, centrar os seus esforços no reforço e 
dinamização dos escalões de formação, para assegurar 
o futuro sustentável do andebol academista. Nesse sen-
tido, vai promover treinos de captação de jovens dos 8 
aos 15 anos para treinos, durante o mês de setembro, 
gratuitos, às segundas, quartas e sextas, entre as 18H00 
e as 20H00, no pavilhão do Estádio Universitário. 
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Ex-Madeira SAD

Nuno Silva no ABC

O 
ABC confirmou, on-
tem, a contratação 
do andebolista Nu-
no Silva, que nos úl-

timos anos representou 
o Madeira SAD. Com 26 
anos de idade, o "central" 
vinculou-se ao clube bra-
carense por dois anos.

Formado no Xico An-
debol, Nuno Silva re-
presentou Portugal nos 
escalões jovens. Na sua 
carreira registam-se pas-
sagens pelos seniores do 
Xico, Vitória de Guima-
rães e Madeira SAD.

Três atletas do ABC
na seleção 
de juniores B
André Gomes, Oleksan-
dr Nekrushts e Francisco 
Silva, três atletas que re-
presentam o ABC, foram 
convocados para a sele-

ção nacional de juniores 
B em andebol tendo em 
vista o estágio a realizar 
em Almada, entre 27 e 30 
de setembro.

A seleção nacional vai 
começar a preparação pa-
ra o 7.º Campeonato do 
Mundo de sub-19 mas-
culinos, que terá lugar em 

Nuno Silva 

Tblissi, na Geórgia, de 8 a 
20 de agosto.

De 27 a 30 de junho, 
os juniores B masculi-
nos vão estar a trabalhar 
concentrados em Alma-
da. Para os quatro dias de 
estágio, estão programa-
das sete sessões de treino.
A equipa técnica é com-
posta pelo seleciona-
dor nacional, Paulo Pe-
reira, pelo treinador 
Nuno Santos, o treina-
dor de guarda-redes Pe-
dro Vieira, o fisiotera-
peuta Marco Mendes e 
o médico, Augusto Roxo.
Atletas e equipa técni-
ca concentram-se no dia 
27 de junho, terça-feira, 
às 10h00, na estação do 
Oriente, em Lisboa. O es-
tágio termina no dia 30 de 
junho, sexta-feira, ao final 
da manhã.

D
R
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ANDEBOL  MORENO MOVA PELO 
Bema POR MS TEMPORADAS 
No Benfica ha mais de uma década, tendo 
percorrido todos os escalões até aos seniores, 
Paulo Moreno acertou a renovação por mais 
três temporadas. "Garanto que vou lutar 
sempre pelos objetivos do Benfica", disse à 
BTV o pivõ de 25 anos, que já ajudou na 
conquista de uma Taça de Portugal (2015/16) 
e Supertaça (2016/17) e agora estará às ordens 
do técnico Carlos Resende. —c-D. 
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_111 Andebolista Paulo Moreno renova pelo Bentica As águias garantiram o pivô português, de 25 anos, até 
21120 L uni g:dr ide voto de lonliança disse o atleta, que na Luz soma uma Taça de Portugal e uma Supertança 
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ANDEBOL 

Paulo Moreno fica 
mais 3 épocas na Luz 
R O pivô português Paulo Moreno 
renovou contrato com o Benfica por 
mais três temporadas e assegurou que 
vai "lutar sempre pelos objetivos" do 
clube. "É um grande voto de confiança 
por parte do Benfica", disse. à BTV. 
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Ricardo Costa do FC Porto 
para o promissor FC Gaia 
/se  Ó treinador Ricardo Costa 
falhou a conquista do Campeo-
nato e foi dispensado pelo FC 
Porto, mas já encontrou um 
novo clube. O antigo interna-
cional vai orientar o FC Gaia, 
que tem um projeto ambicioso 
para regressará l' Divisão. 

Trata- se de uma parceria que 
agrada a ambas as partes, pois 
Ricardo Costa, natural de Gaia, 
tem muita experiência como 
técnico, quer na formação, quer 
nos seniores, podendo ser uma 
mais-valia para os gaienses 
aproveitarem o trabalho da sua 
formação, de modo a ser concre - 
tizado um projeto sustentável. 

Refira -se que, ao contrário de 
emblemas como, por exemplo, 
o Avanca, Sanjoanense ou São 
Paio de Oleiros, o clube da mar-
gem sul do Muro tem um proje-
to completamente indepen-
dente dos dragões, que têm 
muitos jogadores emprestados 
aos seus 'clubes satélites'. 

O acordo entre Ricardo Costa, 
de 40 anos, e o FC Gaia, que já 
militou durante algumas épocas 
no escalão primodivisionário, 
ainda não está firmado, mas as  

negociações estão bem encami 
nhadas, podendo ser fechadas 
dentro de poucos dias. Refira-se 
que Ricardo Costa, antigo ponta - 
direi t a dos azuis e brancos e Ade - 
mar Leon, já treinou a Seleção de 
Cabo Verde, Colégio dos Carva-
lhos, Maia ISMAI e FC Porto. 

Quanto aos ex-adjuntos de Ri-
cardo Costa no clube da Invicta, 
Luis Graça e Teimo Ferreira (trei-
nador de guarda-redes), vão 
permanecer no Dragão Caixa, 
agora para trabalharem com o 
dinamarquês Lars Walther, re - 
centemente contratado. o A.R. • 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21042421

 
Técnico dispensado pelo FC Porto vai treinar no 2.º escalão
 
O treinador Ricardo Costa falhou a conquista do Campeonato e foi dispensado pelo FC Porto, mas já
encontrou um novo clube. O antigo internacional vai orientar o FC Gaia, que tem um projeto ambicioso
para regressar à 1ª Divisão.
 
Trata-se de uma parceria que agrada a ambas as partes, pois Ricardo Costa, natural de Gaia, tem
muita experiência como técnico, quer na formação, quer nos seniores, podendo ser uma mais-valia
para os gaienses aproveitarem o trabalho da sua formação, de modo a ser concretizado um projeto
sustentável.
Continuar a ler
 
Refira-se que, ao contrário de emblemas como, por exemplo, o Avanca, Sanjoanense ou São Paio de
Oleiros, o clube da margem sul do Douro tem um projeto completamente independente dos dragões,
que têm muitos jogadores emprestados aos seus 'clubes satélites'.
 
O acordo entre Ricardo Costa, de 40 anos, e o FC Gaia, que já militou durante algumas épocas no
escalão primodivisionário, ainda não está firmado, mas as negociações estão bem encaminhadas,
podendo ser fechadas dentro de poucos dias. Refira-se que Ricardo Costa, antigo ponta-direita dos
azuis e brancos e Ademar Leon, já treinou a Seleção de Cabo Verde, Colégio dos Carvalhos, Maia
ISMAI e FC Porto.
 
Quanto aos ex-adjuntos de Ricardo Costa no clube da Invicta, Luís Graça e Telmo Ferreira (treinador
de guarda-redes), vão permanecer no Dragão Caixa, agora para trabalharem com o dinamarquês Lars
Walther, recentemente contratado.
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h33
 
Alexandre Reis
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Ricardo Costa ruma ao promissor FC Gaia
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e4376916

 
Por Record
O treinador Ricardo Costa falhou a conquista do Campeonato e foi dispensado pelo FC Porto, mas já
encontrou um novo clube. O antigo internacional vai orientar o FC Gaia, que tem um projeto ambicioso
para regressar à 1ª Divisão.Trata-se de uma parceria que agrada a ambas as partes, pois Ricardo
Costa, natural de Gaia, tem muita experiência como técnico, quer na formação, quer nos seniores,
podendo ser uma mais-valia para os gaienses aproveitarem o trabalho da sua formação, de modo a
ser concretizado um projeto sustentável.Refira-se que, ao contrário de emblemas como, por exemplo,
o Avanca, Sanjoanense ou São Paio de Oleiros, o clube da margem sul do Douro tem um projeto
completamente independente dos dragões, que têm muitos jogadores emprestados aos seus 'clubes
satélites'.O acordo entre Ricardo Costa, de 40 anos, e o FC Gaia, que já militou durante algumas
épocas no escalão primodivisionário, ainda não está firmado, mas as negociações estão bem
encaminhadas, podendo ser fechadas dentro de poucos dias. Refira-se que Ricardo Costa, antigo
ponta-direita dos azuis e brancos e Ademar Leon, já treinou a Seleção de Cabo Verde, Colégio dos
Carvalhos, Maia ISMAI e FC Porto.Quanto aos ex-adjuntos de Ricardo Costa no clube da Invicta, Luís
Graça e Telmo Ferreira (treinador de guarda-redes), vão permanecer no Dragão Caixa, agora para
trabalharem com o dinamarquês Lars Walther, recentemente contratado.
 
01:33  por
 
Record
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