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§andebol
Coreia do Sul

Portugal vence
Suíça por 28-21
nas Universíadas

DR

Fábio Vidrago foi o melhor marcador

A selecção nacional universitária
de Portugal venceu ontem a Suíça por 28-21, em jogo da segunda jornada da fase preliminar grupo B - do torneio de andebol
das Universíadas de Verão, em
Gwasgju, Correia do Sul. Ao intervalo, Portugal vencia por 1513, margem que ampliou no segundo tempo. Fábio Vidrago,
com sete golos (em nove remates) foi o melhor marcador do jogo. Pedro Seabra marcou cinco
golos em nove remates. Na baliza, o portista Alfredo Quintana
terminou com uma eficácia de
42%. No final , o seleccionador
nacional Rolando Freitas admitiu
que durante a primeira parte “fomos algo fustigados pela dureza
da Suíça que conseguiu aproximar-se no marcador, chegando
mesmo a empatar a 12 golos
quando faltavam quatro minutos
para o final do primeiro tempo”.
“Mesmo assim, conseguimos ir
para o descanso na frente do
marcador”, prosseguiu o seleccionador nacional.
"A segunda parte foi marcada
pelo equilíbrio até meio, com
empates a 15 (33 m) e 19 (44 m)
mas depois, entre os minutos 46
e 56, conseguimos um parcial de
5-0 que acabou por sentenciar a
partida”, acrescentou.
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Selecção nacional de juniores
está a estagiar em Guimarães
PREPARAÇÃO PARA MUNDIAL SUB-21 da selecção nacional deste escalão competitivo, que integra
dois jogadores do ABC e um do Xico Andebol, decorre em Guimarães.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A selecção nacional de juniores
de andebol, que integra jogadores do ABC e do Xico Andebol,
está desde ontem e até domingo
a estagiar em Guimarães. A formação lusa prepara o XX Campeonato do Mundo de sub-21,
que se disputa no Brasil entre 20
de Julho e 2 de Agosto.
Durante a concentração, a
equipa vai a León disputar dois
jogos, nos dias 10 e 11 de Julho,
tendo por adversária Espanha,
que também vai ao Mundial.
No que concerne a jogadores
de clubes minhotos, o seleccionador Luís Monteiro convocou
do ABC/UMinho os pontas Diogo Branquinho e Carlos Martins
e o guarda-redes do Xico Andebol, Pedro Carvalho.
Estes juntam-se a João Moniz,

DR

Diogo Branquinho, ponta-esquerda do ABC/UMinho

guarda-redes do Águas Santas,
clube que também fornece Belmiro Alves e Luís Frade.
Completam a convocatória
Alexandre Cavalcanti (Benfica),
David Carvalho (Benfica), Ed-

DR

Carlos Martins, ponta-direita do ABC/UMinho

milson Araújo (Sporting), Miguel Martins (FC Porto), Diogo
Silva (FC Porto), Ricardo Mourão, Diogo Oliveira (Avanca)
Miguel Baptista (Avanca), Nuno
Carvalhais (ISMAI) e Francisco

Leitão(Ismai). Nuno Santos
(treinador adjunto), Daniel Gomes (fisioterapeuta), Miguel
Finseca (secretário técnico) e José Martel (médico) compõem o
restante elenco.
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Avanca acolheu Minis
durante cinco dias
Evento A vila do concelho de Estarreja foi capital do andebol jovem,
coma realização de mais de três centenas de jogos
D.R.

Andebol
Encontro Nacional

Avelino Conceição
A vila de Avanca recebeu, entre
a passada quarta-feira e domingo, o Encontro Nacional de
Minis, femininos e masculinos,
evento que levou àquela vila do
concelho de Estarreja cerca de
1.500 jovens de 63 clubes de
todo o país.
A diversão e o convívio imperaram e, no final, após cerca
de 330 jogos de Andebol de 7 e
de Andebol de 5, todos os presentes saíram campeões, pois
neste evento o resultado dos jogos foi o menos importante.
Muitos foram os recintos das
colectividades avancanenses
que receberam este “mar” de
“pequenos grandes” jogadores,
que, para além da vertente
competitiva, desfrutaram, também, de muita diversão - brincaram em insufláveis, realizaram jogos tradicionais, pinturas,
entre outras actividades.
Depois da longa maratona de
jogos, ao início da tarde do úl-

O Estarreja Andebol Clube foi um dos muitos clubes que marcou presença no evento

timo domingo juntaram-se no
Pavilhão Adelino Dias Costa todos os 63 clubes envolvidos no
Encontro Nacional de Minis
para a cerimónia de encerramento, que teve “casa cheia”.
Todos os presentes receberam um certificado de participação e medalhas, lembranças
entregues por Diamantino Sabina, presidente da Câmara
Municipal de Estarreja, pelo

vice- presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Augusto Silva, pelo presidente da
Associação deAndebol deAveiro, João Lemos, entre outras individualidades.
Nota, ainda, para a presença
dos dois “padrinhos”do evento,
Mariana Lopes e Jorge Sousa,
jogadores que procederam à
entrega dos prémios “Fair-Play/
Ética Desportiva”à equipa mas-

culina doAcadémico FC e à formação feminina do Cautchú.
Num torneio com esta envergadura, uma palavra ainda para
os 33 árbitros que estiveram
presentes nos jogos, muitos deles da nova geração, e para a colaboração importantíssima de
um número impressionante de
incansáveis e imprescindíveis
voluntários, que ajudaram a que
o evento fosse um sucesso. |
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Colégio D. Diogo de Sousa, Braga

aluno do Colégio
Dom Diogo de Sousa, Mário Veloso,
compete nas provas de 50 m bruços, 100
m bruços, 200 m bruços
e 200 m estilos, nos Campeonatos da Fédération
Internationale Sportive
de L’Enseignement Catholique (FISEC) que se
realizam em Malta entre
os dias 8 a 14 deste mês.
Mário Veloso participa nestes campeonatos da
FESIC por se ter sagrado
duas vezes campeão nacional de natação, nas provas de cem metros bruços
e 200 metros bruços, nos

O

campeonatos de Desporto Escolar, realizados em
Lisboa.
Nestes campeonatos,
além de Mário Jorge Veloso (11.º ano G) , o Colégio Dom Diogo de Sousa
esteve representado por
Catarina Reis Silva (10.º B)
que obteve o oitavo lugar,
na categoria de 50 metros
costas, com o tempo de
35,20 segundos.
Na prova de 100m bruços, Mário Jorge Veloso
obteve o tempo de 1:08.63
e na de 200m bruços registou 2:31.41. Com este
duplo triunfo, Mário Veloso obteve o apuramen-

to para os campeonatos
da FISEC (Fédération Internationale Sportive de
L’Enseignement Catholique) que se realizam em
Malta entre os dias 8 a 14
de julho.
A FISEC — constituída
por doze países da Europa e da América — organiza todos os anos os Jogos
de Verão abertos a alunos
entre os 14 e os 16 anos,
distribuídos por modalidades individuais e coletivas, desde o atletismo à
natação, passando por ténis de mesa, basquetebol,
futebol, andebol, voleibol
e futsal.

DR

Nadador Mário Veloso
nos campeonatos da FISEC
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Eixo Atlântico

Atletas bracarenses
já conquistaram
cinco medalhas
DR
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Mariana Machado no pódio
A participação dos atletas bracarenses nos XI Jogos do Eixo Atlântico, que decorrem até ao próximo dia 10 de julho no Porto, Gaia e Matosinhos, resultou até ao momento na conquista de
cinco medalhas na modalidade de atletismo, a
única cujas finais já decorreram. Os atletas medalhados são:
1.000 metros: 1.º lugar, Mariana Machado
Lançamento de Peso: 3.º lugar, Isabel Soares
4x100 metros: 3.ª equipa, Braga ( João Oliveira,
João Maranhão, João Aguilar e Bruno Oliveira
Corta mato: 2.º lugar, Mariana Machado
Corta-Mato por equipas: 2.ª classificada, Braga
(equipa constituída por Mariana Machado, Adriana Costa, Loane Pinto e Lara Costa)
A delegação bracarense está representada
com 101 elementos, competindo nas modalidades de andebol, atletismo pista e cross, basquetebol feminino e masculino, futebol, natação,
ténis e voleibol. Nesta competição, Braga proporciona uma nova experiência competitiva a
mais de uma centena de jovens. O evento reúne mais de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze modalidades.
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Cláudio Pedroso e Elias António reforçam Madeira SAD
Cláudio Pedroso constitui o
mais recente reforço da
equipa masculina do Madeira
SAD. Internacional A, Cláudio
Pedroso chega ao plantel de
Paulo Fidalgo proveniente do
Benfica, na condição de emprestado por uma temporada.
A cedência é fruto das boas

DR
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relações entre os “encarnados” e a SAD madeirense.
Elias António, do ISMAI, também é reforço. Internacional
A por Angola, Elias António,
que já foi campeão nacional
pelo FC Porto e chega à Madeira SAD por empréstimo
do Inter Clube de Luanda.
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Novo triunfo da Seleção Nacional Universitária (SNU) mantém a equipa portuguesa na luta pelo
primeiro lugar do grupo.
A Seleção Nacional Universitária (SNU) de Portugal venceu hoje a Suíça por 28-21, em jogo da
segunda jornada da fase preliminar - grupo B - do torneio de andebol das Universíadas de Verão, que
estão a decorrer em Gwasgju, na Correia do Sul.
Ao intervalo, Portugal já vencia por 15-13, margem que, tal como na ronda inaugural, ampliou no
segundo tempo, para terminar com uma vitória confortável por 28-21.
No final do jogo, que teve lugar no Gurye Indoor Gymnasium, o seleccionador nacional Rolando
Freitas historiou em breves palavras a maneira como decorreu a partida frente aos helvéticos.
" Foi um jogo que, a exemplo de ontem, voltamos a entrar muito bem, com um parcial de 7-2 " ,
começou por referir Rolando Freitas.
" Durante a primeira parte fomos algo fustigados pela dureza da Suíça que conseguiu aproximar-se
no marcador, chegando mesmo a empatar a 12 golos quando faltavam quatro minutos para o final do
primeiro tem po. Mesmo assim, conseguimos ir para o descanso na frente do marcador " , prosseguiu
o seleccionador nacional.
" A segunda parte foi marcada pelo equilíbrio até meio, com empates a 15 (33 m.) e 19 (44 m.) mas
depois, entre os minutos 46 e 56, conseguimos um parcial de 5-0 que acabou por sentenciar a partida
".
Fábio Vidrago, com sete golos (em nove remates) foi o melhor marcador de Portugal (e do jogo),
seguido de Pedro Seabra, com cinco em nove. Na baliza, Alfredo Quintana terminou com uma eficácia
de 42%.
Nos outros jogos do grupo B, o Brasil venceu o Japão por 18-13 e a Hungria derrotou Israel por 2723.
Amanhã, Portugal cumpre um dia de descanso, já que não se disputa qualquer jogo do grupo B. O
próximo jogo da seleção portuguesa é na quinta-feira, dia 9, frente ao Japão, equipa que já acumulou
duas derrotas, frente à Hungria e ao Brasil.
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Portugal abre Universíadas
com vitória sobre Israel
SELECÇÃO NACIONAL Universitária, que integra vários jogadores de clubes
minhotos como o ABC e o AC Fafe, iniciou a participação nas Universíadas
com um triunfo sobre Israel e hoje defronta a Suíça.
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Jogadores de clubes minhotos e da Universidade do Minho pontificam na selecção nacional universitária

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A selecção nacional universitária de andebol, venceu ontem Israel por 37-26, no jogo de abertura das Universíadas, que decorrem em Gwasgju, na Coreia
do Sul.
A equipa lusa, de que fazem
parte vários jogadores do ABC e
da Universidade do Minho, co-

mo Bruno Dias (guarda-redes
transferido para Fafe), Fábio
Vidrago, Pedro Seabra e Nuno
Rebelo, ao intervalo já vencia
por 19-14
Nos outros jogos do grupo B,
em que a equipa portuguesa está
inserida, a Suíça venceu o Brasil
por 31-28 (18-19 ao intervalo) e
a Hungria derrotou o Japão por
31-26 (19-15 ao intervalo).
Hoje Portugal defronta a Suíça

às 20 horas — meio dia em Portugal Continental.
Portugal marca presença no
evento também ao nível da arbitragem, através da dupla constituida por Eurico Nicolau e Ivan
Caçador, dupla leiriense já com
vasta experiência internacional,
que ontem arbitrou um jogo do
Grupo A, entre a Lituania e a
Russia, que terminou empatado
a 21 golos.
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Acção de clube galego

Jovens de Caminha em formação na Galiza
ANDEBOL

| Redacção |

O clube de andebol Atletico
Guardes, na Galiza, vai organizar uma escola de Verão de an-

debol, entre 17 e 31 de Julho.
A iniciativa está aberta à participação de caminhenses que
queiram inscrever as suas crianças, refere uma fonte da Câmara
Municipal de Caminha.

A Escola de Verão será dinamizada por treinadores e monitores
e incluirá treinos, jogos, seguro
médico e excursões, sendo servida também aos participantes
uma merenda a meio da manhã.
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Aveiro vai
receber o
sorteio da
1.ª Divisão
Andebol
Feminino

O edifício da antiga capitania
do Porto de Aveiro, actual sede
da Assembleia Municipal da cidade, é o local onde se vai realizar, no próximo dia 16, o sorteio da 1.ª Divisão Nacional Feminina 2015/2016, designada
de Campeonato Multicare.
O sorteio da principal prova
nacional feminina, que será antecedido pela entrega de prémios de Melhor Jogadora, Melhor Marcadora e Melhor Guarda-Redes do Campeonato Multicare Seniores Femininos 2014
/2015, tem início marcado para
as 18 horas. Recorde-se que o
Alavarium é o actual (tri)campeão nacional, depois de ainda
recentemente ter derrotado na
“negra” de uma final disputada
à melhor de três jogos, o Madeira SAD, conquistando o título em Aveiro. |
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Diogo Taboada fecha
plantel do São Bernardo
Seniores masculinos A formação aveirense garantiu o terceiro reforço para a nova época,
fazendo regressar ao clube atletas de qualidade
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Alexandre Silva
O Centro Desportivo de São Bernardo, com a contratação de
Diogo Taboada, fechou o plantel
sénior masculino para a próxima época. O ex-jogador do Estarreja Andebol Clube é o terceiro e último reforço da formação liderada por Ulisses Pereira.
Diogo Taboada, a exemplo
de Daan Garcia (ex-Madeira
SAD) e João Pedro Oliveira
(ex-Águas Santas), é o rosto da
política levada a cabo pela Junta Directiva, que passa por fazer ingressar atletas de elevada

qualidade, mas já com ligação
afectiva ao clube.
Num projecto desportivo
que se iniciou na época passada, o São Bernardo apenas viu
sair três atletas do plantel: Tiago Azenha, Rui Oliveira e Albano Lopes, estes dois últimos
por terminarem a carreira.
No próximo sábado, o São
Bernardo termina a época de
2014/2015 com a realização da
“Festa do Atleta”, na qual se irá
recordar um ano desportivo
em que o clube voltou aos
principais palcos na formação
e marcou presença de qualidade nos seniores.
Para André Sousa, membro
da Junta Directiva, o balanço,

D.R.

Diogo Taboada é o terceiro reforço do São Bernardo

de forma sucinta, é muito positivo: “Foi uma época importante para o clube, pois era indispensável que as pessoas percebessem que é possível fazer
muito com pouco. Qualidade
sempre houve, mas era preciso
reeducar e relembrar que o segredo do sucesso é o trabalho e
a exigência máxima”.
O dirigente, lembrou, ainda,
“que o São Bernardo é o clube
mais representativo entre Lisboa e Porto e que para aqui se
estar é preciso saber estar à altura. Vamos de férias com o
plantel sénior fechado, mas
com a consciência que o trabalho feito será a base para os
próximos anos”. |
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O Xico Andebol já escolheu o treinador para a próxima temporada. O clube vai apostar em Gustavo
Castro, que terminou a longa carreira de treinador no final da época passada.
A aposta em Gustavo Castro deve-se, de acordo com Alves Pinto, a uma aposta cada vez maior em
treinadores e jogadores vimaranenses: "Vamos trabalhar com gente da terra, desde o treinador que
será o Prof. Gustavo Castro, até aos atletas, que serão fundamentalmente atletas do Xico, daqui da
terra. Vamos trabalhar com eles, vamos solidificar uma equipa da terra que nos dignifique, vamos
apostar cada vez mais na afirmação de jovens formados no Xico e não temos veleidade de a
curto/médio prazo atingir o topo do andebol nacional, ser primeiro classificado ou campeões.
Pretendemos formar uma equipa constituída quase na totalidade por jogadores de Guimarães. Se
entendermos que, por uma questão de equilíbrio e também será uma questão do treinador, se a
equipa precisar de mais alguém para reforçar a equipa para dar mais experiência e veterania à equipa,
teremos que ver, mas nunca praticando nenhuma loucura. Temos aqui atletas com uma grande
dedicação ao Xico, que continuam. Teremos também alguns atletas novos que vão agora enfeitar um
pouco a equipa principal".
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Jornal Aberto - 43 atletas nos jogos do Eixo Atlântico

Tipo Meio:

Internet

Meio:

J@ - Jornal Aberto Online

Data Publicação:

07-07-2015

URL:: http://www.jornalaberto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2947&Itemid=1

43 atletas nps jogos do Eixo Atlântico Gabinete de Comunicação da Câmara de Paredes PAREDES
Jogos realizam-se no Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia A Câmara Municipal de Paredes participa
pela primeira vez na 11ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico que decorrem de 5 a 10 de julho nos
concelhos do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Com uma comitiva de 43 atletas, Paredes estará
presente nas modalidades de Futebol de 7, Andebol masculino, Natação Adaptada feminina, Atletismo
masculino e feminino e Ténis.
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Gaia: verão com atividades desportivas para os mais novos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Viva!Porto.pt

Data Publicação:

07-07-2015

URL:: http://www.viva-porto.pt/Geral/gaia-verao-com-atividades-desportivas-para-os-mais-novos.html

Terça, 07 Julho 2015 17:35 O programa "Fun & Ball" decorrerá de 13 de julho a 7 de agosto, com a
participação de crianças entre os 11 e os 15 anos. Entre julho e agosto, o município de Gaia vai
dinamizar um programa de férias desportivas no âmbito do "Gai@prende +". A iniciativa, intitulada
"Fun & Ball", destina-se a crianças entre os 11 e os 15 anos e promete colocar o andebol no centro
das atenções. Assim, de 13 de julho a 7 de agosto (de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00), no
Centro de Alto Rendimento (Pavilhão Municipal de Gaia), os inscritos terão oportunidade de aprender
tudo sobre esta modalidade, "com componentes como jogos pré-desportivos, abordagens de iniciação,
percursos, jogos 5x5, torneios ou andebol de praia". Do programa de atividades fazem ainda parte a
exploração do Parque da Lavandeira, caça ao tesouro, jogos tradicionais, xadrez e piscina, entre
outras. As inscrições custam 35 euros (uma semana) ou 125 euros (quatro semanas) e devem ser
efetuadas no Fórum de Cidadania e Juventude.
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01-07-2015
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Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Mensal

Área: 15,75 x 18,62 cm²
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Corte: 1 de 1
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Página 22

ID: 60049576

01-07-2015

Tiragem: 1800

Pág: 23
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Página 26

A27

ID: 60034301

26-06-2015

Tiragem: 2000

Pág: 9
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Period.: Semanal

Área: 17,09 x 12,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOl

juvenis do Sch atingem
3º lugar na 2ª divisão nacional
g A equipa de juvenis do Sporting
Club da Horta (SCH) deslocou-se a
Setúbal entre 12 e 14 de junho para
disputar a 2ª divisão nacional do
escalão. Os faialenses venceram um
jogo, resultado suficiente para conquistarem o terceiro lugar na prova.
Na primeira partida do campeonato a turma da Horta jogou contra a
equipa da casa, o Vitória FC, perdendo por 19-24 com os sadinos. O
segundo jogo, no qual os comandados por Rui Alves defrontaram o
Académico FC, o resultado final foi
favorável à equipa do norte do país,
por 30-20.
Com olhos postos na conquista de
pontos para fugir ao último lugar, o
SCH não vacilou e venceu o CD
Pateira, de Aveiro, por 30-25,no ter-

DR

juvENIS SCh A equipa faialense conseguiu o 3.º lugar
na 2.ª divisão do Campeonato Nacional de Andebol

ceiro e último jogo.
Em termos classificativos finais o
Académico FC, que alcançou os
nove pontos, devido às três vitórias
em outros tantos jogos, sagrou-se
campeão da segunda divisão nacional

de juvenis, sendo seguido pelos anfitriões, Vitória FC com sete pontos.
Os azuis e encarnados do Faial ficaram no terceiro lugar, após cinco pontos somados, mais dois que o último
classificado – o CD Pateira.
AG
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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TORNEIO POPULAR ANIMA CIDADE
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Andebol reacende paixão
CASTELO BRANCO A ADA continua a dar cartas no andebol, devolvendo à modalidade o brilho de outros tempos.
Lídia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

A equipa FR Cabeleireiros
venceu sexta-feira, dia 19
de junho, o Torneio Popular de Andebol Cidade de
Castelo Branco, numa ﬁnal
onde de defrontou a equipa
Professor Mocho, que ﬁcou
assim em segundo na tabela
classiﬁcativa.
Martin Gomes, da direção
da Associação Desportiva
Albicastrense, entidade
organizadora do evento,
com o apoio da Associação de Andebol de Castelo
Branco e da autarquia, fez
um balanço muito positivo,
afirmando que o Torneio
“correspondeu às expetativas”, lamentando apenas a
fraca participação feminina
este ano, com apenas a FairPlay Team (equipa mista) a
incluir algumas atletas.
Em termos de equipas participantes no Torneio, o
Grupo A integrou a Professor Mocho, Presuntos
Rodrigues, ESAL/Pink
Panther e ESE, e o Grupo B
a FR Cabeleireiros, UBI, T.
Desportiva/Escondidinho
e FairPlay Team.
O Torneio Popular já se
tornou numa referência
do calendário desportivo,
atraindo já equipas de fora
do concelho. “Apesar de

poderem ter aparecido mais
equipas, o Torneio correu
muito bem e isso é também
sinal da vitalidade que o
andebol volta a ter”, sobretudo numa cidade onde já
teve tanto destaque.
A modalidade tem vindo a
ganhar novo fôlego também
com o trabalho que tem sido
desenvolvido de forma mais
regular, de há uns anos a esta
parte, com as camadas mais
jovens. “Os escalões mais
jovens continuam a fazer o
seu caminho e a consolidar
trabalho, tanto que foram
convidados a participar
no Garci Cup 2015, um
torneio internacional que
está a decorrer até domingo
em Estarreja”, refere Martin Gomes, avançando que
apesar desta competição
ser para todos os escalões,
dos bambis aos masters, a
ADA está a participar com
as equipas de infantis, minis
e juvenis.
A par deste trabalho com as
escolas, que tem ajudado a
renovar a modalidade em
Castelo Branco, outras ideias
vão sendo projetadas. Por
exemplo, “e aproveitando as
estruturas desportivas que a
cidade tem, a ADA gostaria
de organizar um torneio de
andebol de praia, para iniciar
a época de forma diferente e,
caso tivesse sucesso, era uma

Os vencedores de uma iniciativa que foi muito participada
forma de no futuro a cidade
integrar também o circuito
do campeonato nacional

de andebol de praia, que
decorre sempre em julho e
agosto”.

Martin Gomes defende que
“todas as atividades que
sirvam para captar atletas e

para os motivar são válidas,
para consolidar a modalidade e levar o andebol ao lugar
de destaque que já teve na
cidade”.
Mas no que toca a atividades, a Federação Portuguesa de Andebol, através da
Associação de Andebol de
Castelo Branco, com o apoio
da Câmara Municipal, vai
organizar na cidade, dia
29 de agosto, a Gala do
Andebol, realizando-se no
dia a seguir a Supertaça
de Andebol, masculino e
feminino
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ANDEBOL

Modalidade
reacende paixões
P23
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Área: 27,00 x 14,74 cm²

ANDEBOL SENIOR TEVE A SUA "FESTA" EM PONTA DELGADA

O andebol mariense após várias
participações regulares nas várias
divisões nacionais, deixou de ter
participação regular no regional
de sénior masculino de andebol,
este ano. Depois do aparecimento
do Projeto B, e após quase 8
meses de trabalho, numa equipa
onde a média de idade ultrapassa
os 30 anos, foram vários os
atletas que voltaram a ter o gozo
de participar numa prova de
âmbito regional.
Nos dias 29, 30 e 31 de Maio decorreu na
Escola Preparatória dos Arrifes, em Ponta
Delgada, o Campeonato Regional de
Seniores, em que participaram para além
da equipa mariense, o Marítimo SC, e a
formação anfitriã GD CP Arrifes. Esteve
ainda presente a equipa do Faial, mais
propriamente o Sporting Clube da Horta
"B".
A formação de Santa Maria foi uma
agradável surpresa, já que após uma
derrota acentuada com os faialenses na
jornada de arranque, que derivou
essencialmente da muita rotatividade de

22-06-2015

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

todos os atletas presentes, venceu os
outros dois jogos com as equipas
micaelenses, ficando assim apurada para
a final que se realizou na manhã do
passado domingo onde defrontou
novamente o conjunto faialense.
Neste jogo e na sequência duma menor
rotatividade, o conjunto mariense, esteve
praticamente todo o jogo a vencer até aos
últimos 5 minutos de jogo, por parciais que
variavam entre os 6 e 4 golos de diferença,
contudo a menor frescura física, levou a
demasiados erros técnicos e que
motivaram a vitória do SC Horta "B" por 2826. Assim, o conjunto da Horta é o digno
representante dos Açores na Fase Final
Nacional da 3º Divisão.
Merecido destaque devem também ter o
conjunto do Marítimo, de Ponta Delgada,
que no seu grupo mais de metade da
equipa é oriunda de Santa Maria, e ainda
dos atletas que mais sobressaiam no
conjunto faialenses, Jorge Silva e Jorge
Ponte.
DFA
Foto: Direitos reservados
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Freguesia realiza convívio a 5 de julho
No dia 5 de julho, a Junta de Freguesia de Guardizela, em colaboração com o Centro Social, os escuteiros e a União Cultural Desportiva Recreativa,
promove o convívio da freguesia de Guardizela.
A iniciativa realiza-se a partir das 14 horas, no
parque desportivo, e conta com a participação
musical de vários artistas da terra. As crianças
terão à disposição insufláveis, pinturas faciais
entre outros divertimentos e para o lanche está reservado um porco no espeto. A entrada é gratuita

e aberta a toda a comunidade.
Noutro âmbito, a Junta de Freguesia organiza,
de 15 de junho a 31 de julho, a Aldeia Desportiva,
destinada a crianças dos 13 aos 16 anos. Com várias atividades desportivas e recreativas, como futebol, basquetebol, golfe, andebol, voleibol, ténis
de mesa, piscina e praia, as inscrições para participar nos diferentes programas podem ser feitas
na Junta de Freguesia ou através do telefone 919
091 885.
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