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Nascido em Cuba, Quintana chegou a Portugal em 2011e em 2014 naturalizou-se 

mais desporto 

ANDEBOL SELEÇÃO NACIONAL 

«Temos de entrar 
fortes e vencer» 
Portugal viaja esta manhã para Israel o Quintana quer voltar a um 

Mundial mas pensa, para já, no 'play-off' o Siqueira e Moniz em terra 

VFÇ 

o 

Siqueira e 
Moniz em terra 
Sem grandes surpresas os dois 
estreantes na Seleção Nacional, o 
pivot do Belenenses, Carlos 
Siqueira, e o guarda-redes do 
Aguas Santas, João Moniz, foram 
os eleitos para ficarem fora da 
comitiva que esta manhã parte 
para Israel. onde amanhã joga com 
a Estónia a primeira jornada da 
qualificação para o play-off, rumo 
ao Mundial de Franca, de 2017. 

Benfica faz 
eliminatória 
em casa 
O Benfica realiza os dois Jogos da 
3! eliminatória da Taça Challenge, 
na Luz, frente aos islandeses do 
FBV. a 27 e 28 de novembro.  O ABC 
vai à Roménia medir forças  com o 
Odorhei a 21e recebe os rivais  a 
28. As equipas femininas jogam 
ambas fora. Na EHF, o Alavarium 
joga a 14 e 15 na  Hungria com o 
poderoso Siófok,  na ronda, e o 
Colégio de Gaia a 21e 22, na Fin-
làndia, com o HIFK, na mesma eli-
minatória, mas na Challenge. H. C. 

Invictas 
Madeira SAD e Colégio de Gaia 
somam sete vitórias nos mesmos 
jogos na 1.' Divisão feminina e 
lideram a prova, á frente de 
Alavarium e João de Barros. Este 
fim de semana as madeirenses 
jogam no continente 
com Alavarium e 
Colégio de 
Gaia.  H. C. 

Aos 
27 anos, 
Alfredo 
Quintana é 
referencia 
do andebol 
portista  e 
da Seleção 
Nacional 

ror 

EDITE DIAS 

A
LFREDO QUINTANA 
chegou à Seleção Nado 
nal há pouco mais de um 
ano, mas não foi preciso 
muito para encontrar o 

seu lugar. Com  a naturalização 
concluída, a qualidade do guarda-
-redes do FC Porto abriu as portas 
no grupo de Rolando Freitas e, em 
Rio Maior, mostrou sintonia: «As 
expetativas são muito altas e pas - 
sam por apurarmo-nos para o 
play - off. O objetivo é ganhar o pri-
meiro jogo e, para isso, temos de 
entrar muito fortes. Ninguém que-
ria que tivéssemos de jogar em Is-
rael mas, se tem de ser, não há 
nada a fazer», constata o atleta de 
27 anos, nascido em Cuba. 

«Quando via os jogos de Portu-
gal achava, muitas vezes, que fal-
tava um pouco de sorte. Agora, 
acredito que a sorte vai começar a 
cair para o nosso lado», acrescen 
ta com um sorriso. «Esta equipa 
tem uma grande variedade de bons 
jogadores. Só temos de trabalhar e 
fazer o melhor possível.» 

Para este otimismo de Quinta-
na contribuí o sucesso com que 

os portistas têm participa-
do na Liga dos Campeões. 

t• «Quanto mais jogado-
res portugueses estive-
rem a jogar fora, mais 
evoluida será a Sele-
ção Nacional. É um 
passo muito impor - 
tante. Nós [FC Porto] 
jogamos na Cham - 

pions, o Tiago [Ro- 

cha] e o Ferraz em campeonatos 
muito bons e isso vai fazer com 
que a Seleção cresça», reforça o 
guardião que esteve no Mundial 
de 2009, na Croácia, com a cami 
sola de Cuba, antes de ser recru-
tado pelo FC Porto. «Aqui temos 
todos a mesma ambição .Todos 
querem estar no Mundial, o melhor 
palco de todos. É como os clubes 
estarem na Champions!» 

Um percurso, aliás, que os hep 
tacampeões conhecem bem, Ligo -  

ra com o novo treinador Ricardo 
Costa ao leme. Mas com poucas 
mudanças garante Quintana: «Não 
se nota a mudança de treinador, 
penso eu. O formato do treino mu-
dou alguma coisa, mas o objetivo 
é o mesmo e Costa foi adjunto de 
Ohradovic, aprendeu muito com 
ele. Além disso, os objectivos são 
os mesmos: oitavos da Champions, 
ser campeão e ganhar a Taça, que 
sempre foge!» O aviso está feito e 
o sorriso não engana. 

Europa `pisca-lhe o olho' 

Alfredo Quintana chegou a Portugal em 2011, descoberto pelo diretor portista Jo-
sé Magalhães, no Pan Americano do Chile, e não mais saiu. Três anos depois natura-
lizou-se e frequenta o curso de desporto da FADUP. «Sinto-me Integrado. O Porto é 
uma cidade pequena e acolhedora», elogia. Mas não será fácil aos dragões segura-
rem Quintana, cujas exibições na  Champions enchem o olho dos adeptos por essa Eu-
ropa fora. A saída é um cenário que, para já, o guardião não equaciona. mas também 
não rejeita. «Se gostava um dia de poder jogar fora? Quem não gostaria? Onde?! Eu 
quero é defender, mas claro que a Alemanha e a França são as melhores. Para já es-
tou bem onde estou e com muita vontade de ganhar», rematou divertido. 
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Andebol
Arsenal da Devesa defronta Porto B
esta noite no Pavilhão Flávio Sá Leite
O Arsenal da Devesa defronta esta noite o FC Porto B, em jogo da sexta jor-
nada do Campeonato Nacional da II Divisão. O encontro está agendado para
as 21.30 horas, no Pailhão Flávio Sá Leite. A equipa bracarense tenta superar
a derrota na última jornada em casa do São Mamede. O Arsenal chega a es-
ta jornada em 6.º lugar na classificação, enquanto os portistas estão logo
abaixo com 10 pontos.
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II LIGA
| Miguel Machado | 

O SC Braga B desloca-se, esta
quarta-feira, à Povoa de Varzim,
para medir forças com os povei-
ros na 14.ª jornada da II Liga.
Abel Ferreira não espera facili-
dades, mas mostra confiança na
conquista de mais três pontos
dos Guerreiros do Minho. 

“A nossa postura diante do
Varzim será a mesma com que
entrámos em todas as outras par-
tidas. Vamos em busca do me-
lhor resultado possível num jogo
que será mais uma oportunidade
para crescermos enquanto equi-
pa”, referiu ontem, na antevisão.

Abel Ferreira abordou ainda a
mudança de treinador no Varzim
que desde que Nuno Capucho

assumiu o comando, os poveiros
somaram quatro pontos em dois
jogos. “Quando existe um mu-
dança técnica logicamente que
isso significa uma mudança de
atitude competitiva e isso foi no-
tório nos últimos jogos do Var-
zim. Sabemos que o adversário
está motivado”, afirmou o trei-
nador do SC Braga B, mostran-
do ter a lição bem estudada e
sem qualquer receio.

“Vamos entrar em campo fiéis
à nossa identidade, mantendo a
posse de bola através de um jogo
combinado e apoiado. Sabemos
que se estivermos focados no
que controlamos estaremos per-
to do resultado que desejamos”,
afirmou o técnico arsenalista.

A partida tem início às 18 ho-
ras, na Póvoa de Varzim. 

SC Braga B joga hoje em Varzim (18 horas)

“Vamos à Póvoa para
buscar os três pontos”

DR

Abel Ferreira: “não mudamos a nossa identidade e vamos para ganhar”
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ANDEBOL O treinador de an-
debol, Damas Paiva, que en -
quan to jogador representou o
FC Porto e Sporting, entre ou-
tros, promoveu um almoço pa -
ra comemorar meio século que
já se cruzou desde que chegou
a Coimbra para exercer a pro-
fissão de professor e treinador
de andebol na Académica.

O vencedor do Prémio Car-
reira Salgado Zenha reuniu, no
Restaurante 39, todos aqueles
que com ele viveram a aventura
que durou cinco décadas vivi-
das em Coimbra. O “formador
de homens”, como é carinho-
samente conhecido, pelo papel
desempenhado nas camadas
de formação e ligação que

man tém com muitos que com
ele se cruzaram, participou no
Projecto de Reestruturação do
Desporto Universitário (1976),
integrado no grupo de Coimbra
com personalidades como Lau-
rentino Dias, ex-secretário de
Es tado do Desporto, e Seabra
Santos, ex-reitor da Universi-
dade de Coimbra. AMP

Damas Paiva celebrou
50 anos de ligação a Coimbra
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ANDEBOL
ARSENAL DA DEVESA 

RECEBE HOJE
 FC PORTO B
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 josé costa lima

C
om duas derrotas 
averbadas em cinco 
jogos para o cam-
peonato de ande-

bol da II Divisão nacional 
(zona Norte), o Arsenal da 
Devesa tenta hoje regres-
sar às vitórias, recebendo, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, a equipa do FC Porto 
B, num embate que prin-
cipia às 21h30.   

«Conheço alguns joga-
dores e sabemos que são 
atletas jovens, irreveren-
tes e que querem mostrar 
o seu valor. Não pratica 
um jogo tosco, há crité-
rio, e têm jogadores que 
nada têm a perder. Acon-
teça o que acontecer, não 
podem ter acesso à fase 
final e, por isso, não têm 
a pressão que muitas ou-

tras equipas têm»,disse 
Gabriel Oliveira, técnico 
do Arsenal da Devesa, sem 
dúvidas quanto ao favori-
to a somar os três pontos 
no duelo desta noite, mas 
com a consciência que tal 
deve ser executado nas 
quatro linhas. 

«O Arsenal tem sem-
pre que se assumir como 
favorito, mas isso tem de 
se mostrar dentro de cam-
po e não apenas fora de-
le. Claro que se nota que 
o grupo está triste pelas 
duas derrotas que sofreu, 
mas falámos sobre o que 
tínhamos que melhorar, 
os nossos erros, e agora é 
tentar dar resposta e cor-
rigir esses mesmos erros. 
Penso que o grupo está a 
reagir bem», informou. 

Os dois desaires aver-
bados na competição, por 

Arsenal da Devesa recebe hoje o FC Porto B e tenta voltar aos triunfos

«Já não temos a mesma 
margem de manobra» 

Arsenal da 
Devesa-FC 

Porto B joga-se 
às 21h30 

no Pavilhão 
Sá Leite.

sinal consecutivos (um em 
casa e outro fora), fizeram 
com que o Arsenal se atra-
sasse na luta pelos primei-
ros lugares. Com o obje-
tivo de subir à I Divisão 
nacional, o clube braca-
rense segue nesta altura, e 
quando foram realizadas 
cinco jornadas, no sex-
to lugar, com 11 pontos, 
a dois dos lugares de su-
bida. Confrontado com 
estas duas derrotas, fren-
te ao líder Santo Tirso e 
ao quarto classificado São 
Mamede, Gabriel Oliveira 
admite que a margem de 
manobra para mais desli-
zes ficou com rédea curta. 

«Há muito campeonato 
para jogar e todas as equi-
pas vão perder pontos. 
Depois destas duas der-
rotas vamos ter de cui-

Gabriel Oliveira, treinador do Arsenal da Devesa

dado daqui para a fren-
te. Nada esta perdido, é 
verdade, mas não temos a 
margem de manobra que 
tínhamos. Ainda é cedo 
para dizer que não temos 
mais margem, mas ob-

viamente estas duas 
derrotas não nos 

dão o confor-
to que quería-
mos ter nes-
te momento. 
Há margem 
de manobra 
porque faltam 

muitos jogos. 
No entanto, a 

mensagem que eu 
passei ao grupo de tra-

balho foi a de que nos co-
locámos numa situação 
complicada ao perder es-
tes dois jogos», revelou o 
treinador, acrescentando 
que «faltou um bocadinho 
de tudo» nesses dois em-
bates de má memória pa-
ra a formação bracarense.

«Não fomos iguais a 
nós mesmos e temos de 
analisar o que fizemos 
de mau. Houve um bo-
cado de falta de atitude, 
não estivemos ao nosso 
melhor nível, mas tam-
bém não nos podemos 
esquecer que esta equipa 
está em construção, só fi-
caram sete jogadores da 
temporada anterior e te-
mos 11 atletas novos. Além 
disso, o treinador é novo e 
é preciso haver adaptação 
a tudo isso», completou. 

D
M
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3E\ 
ANDEBOL 
Estágio da seleçáo 
nacional masculina. de 
preparação para a fase de 
qualificação europeia 
do campeonato do mundo, 
a decorrer no Centro de 
Estágio de Rio Maior, até dia 
4. 

COR FEBOL 
10.° Mundial de Corfebol, 
com a participação da 
seleção portuguesa, em 
Gent, Tielen e Antuérpia 
na Bélgica, a decorrer até 
dia 8. 

FUTEBOL  
Liga dos Campeões Fase 
de grupos/4.° Jornada: 
Maccabi Telavive-FC Porto, 
19h45, Estádio Sammy 
Ofer, Naifa (Israel). 
Youth League - fase de 
grupos/4.° Jornada: 
Maccabi Telavive-FC Porto, 
12h00, Grundman Stadium, 
Ramat Hasharon. 
II Liga - jornada: 
Atlético-Chaves, 15h00; V. 
Guimarães B-Ac. Viseu, 
15h00; 
Oliveirense-Sporting B, 
15h00; Oriental-Santa Clara, 
15h00; Penafiel-Aves, 
15h00; 
Freamunde-Feirense, 
15h00; FC Porto B-Gil 
Vicente, 15h00; Benf ica 
B-Portimonense, 17h00; 
Varzim-Braga B, 18h00. 
Campeonato de Portugal  

- Jogo em atraso da 1. 
jornada - Série E: 
Tourizense-Operário. Jogo 
em atraso da jornada -
Série E: 01. 
Hospital-Angrense. Jogos 
às 15h00. 

FUTEBOL DE PRAIA 
Taça Intercontinental 
(Dubai), com 
a participação da seleção 
portuguesa México-Taiti, 
12h15; Irão-Portugal, 16h00. 

VOLEIBOL  
Challenge Cup - 2.3  
ronda/1.3  mão - Biogas 
Volley Nafels-Benfica, 
18h30, Linth Arena Nafels 
(Suíça). 
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ANDEBOL  Pedro Solha diz que Portugal terá de reduzir 
os erros na fase &pré-apuramento para o Mundial'2017 

"A DIFICULDADE 
SOMOS NÓS" 

 

Pedro Solha durante o 
treino em Rio Maior 

 

Do lote de convocados por 
Rolando Freitas, Pedro 
Solha é o Jogador mais 
experiente (100 
internacionalizações A). 
Estreou-se em 2002 pela 
equipa das Quinas 

Pedro Solha está no terceiro 
ano da licenciatura em 
Administração e Gestão 
Desportiva da Universidade 
Autónoma de Lisboa e até no 
estágio de Rio Maior passou 
os olhos pela matéria. "O que 
está a ser mais complicado é a 
parte das leis, Direito", 
sublinha, também com o 
filho de 20 meses no 
pensamento. "Já tem uma 
bola de andebol para brincar, 
mas a preferida dele é uma 
que guardo há anos. Até 
tento que não brinque com 
ela para não a estragar", 
conta, entre risos. 

A Seleção Nacional parte 
hoje para Israel onde vai 
defrontara seleção local, 
Estónia e Geórgia, adversá-
rios que terá de superar 
para ambicionar regressar 
a uma grande competição 
onze anos depois 

MULO A. TEIZEGRA 
••• Pedro Solha é um dos jo-
gadores experientes da Sele-
ção Nacional que hoje parte 
para Telavive, onde vai dispu-
tar a fase de pré-apuramento 
paraoMundialdeFrança'2017, 
entre amanhã e sábado. Estó-
nia, Geórgia e Israel são os ad-
versários de Portugal e o pon-
ta-esquerda acredita que a 
equipa das Quinas vai confir-
mara estatuto teórico de favo-
rita e vencer o grupo, garan-
tindo a presença num derra-
deiro play-off. "Noto um 
grande espírito de coesão e tra-
balho. Temos uma seleção  

com muito valor individual e 
já merecemos estar numa fase 
final. Já chega de estar fora das 
grandes competições. Está na 
hora de voltarmos, porque te-
mos valor e merecemos. E es-
tando lá, temos qualidade para 
fazer uma boa campanha", 
afirmou Pedro Solha, em con-
versa com O JOGO. 

Portugal está fora de uma 
grande competição interna-
cional desde o Europeu de 
2006 e, para o ponta-esquer-
da, é necessário elevar os ní-
veis de concentração frente a 
rivais menos cotados no 
ranking. "A maior dificuldade 
somos nós próprios, porque 
cometemos muitos erros, des-
concentramo-nos umbocadi-
nho. Se estivermos focados e 
fizermos o nosso trabalho, te-
mos equipa para sair de lá com 
a vitória.Não podemos come-
ter erros nesta fase", explica. 

De resto, Solha entende que 

"Teinos de 
valorizar os nossos 
adversários para 
vencermos  o 
grupo" 

"Merecemos estar 
no Mundial e 
temos qualidade 
para uma boa 
campanha" 

Pedro Solha 
Ponta-esquerda da Seleção 
Nacional 

é necessário que mais jogado-
res rumem a campeonatos es-
trangeiros, seguindo osexem-
pios deTiago Rocha (Polónia), 
ou João Ferraz (Alemanha), 
entre outros. "A competitivi-
dade dos grandes campeona-
tos, como a Bundesliga, faz 
comqueseevolua e issodá-nos 
outra maneira de encarar o 
jogo", sublinha, acrescentan-
do que é igualmente necessá-
rio que os clubes nacionais 
cheguem a fases avançadas de 
provas europeias. 

Com recurso a vídeos, o es-
tudo sobre os três rivais já está 
praticamente concluído e o 
extremo garante que Portugal 
tem armas para contrariar o 
poderio físico e as defesas 
agressivas dos opositores. A 
receita é simples: "Não são as 
melhores seleções do mundo, 
massa() boas seleções. Não po-
demos menosprezá-los, mas 
valorizá-los e vencer." 

FIMIRO 

Para Pedro Solha, a 
chamada de atletas mais 
novos à Seleção Nacional 
beneficia a evolução de 
todo o coletivo 

••• A chamada de jovens jo-
gadores àSeleção - como os ca-
sos dos estreantes João Moniz 
e Carlos Siqueira que cumpri-
ram o estágio em Rio Maior, 
mas não seguem com a equipa 
- é encarada com bons olhos 
por Pedro Solha, pela aprendi-
zagem e crescimento mútuo 
que proporciona entre atletas. 
"É ótimo para a seleção e o an-
debol português. Nos clubes, 
cada vez mais se investe nas 
camadas jovens e temos de co-
meçar a integrar gente mais 
nova e dar-lhes oportunidade. 
Ébomparaelese para nós mais 
velhos", diz, antevendo um 
futuro risonho para a próxima 
geração. "Não direi que o futu-
ro esteja assegurado, mas te-
mos jovens com muita quali-
dade. Se conseguirmos apro-
veitá-los, então teremos o 
futuro da seleção assegurado", 
atira, lembrando o recente 
mundial de sub-21, onde Por-
tugal chegou aos "oitavos" 
sendo eliminado pela Suécia. 

CHAMPIONS 
COMO META 
PESSOAL 

***Aos 33 anos, Pedro Solha 
ainda não equaciona abando-
nara modalidade. "Enquanto 
me sentir bem fisica e psicolo-
gicamente e me divertir em 
campo, vou continuar", frisa, 
com objetivos bem definidos 
até ao final da carreira. "O so-
nho de qualquer atleta é ir aos 
Jogos Olímpicos e, acima de 
tudo, estar numa fase final de 
um Europeu e Mundial e jogar 
na Liga dos Campeões", diz o 
experiente atleta que, esta 
época, termina contrato com 
o Sporting. "Em relação à sele-
ção, estou muito confiante na 
ida ao próximo Mundial", vin-
ca Solha que cumpriu a forma-
ção no Ãguas Santas. —PJLZ 
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"Estou a jo 
campeon 
Internacional João 
Ferraz brilha no HSG 
Wetzlar, equipa que 
participa na Bundesliga 

ar no melhor 
o do Mundo" 

Rolando Freitas 
já escolheu 16 

viro VENTURA 

eal João Ferraz, aos 26 anos, vive 
na Alemanha a sua primeira aven - 
tura fora de Portugal. Nascido em 
Câmara de Lobos, na Madeira, 
Ferraz começou a dar nas vistas no 
Xico Andebol, mas foi no decorrer 
do Europeu de sub-20, na Eslová-
quia, que se confirmou como joga-
dor, ao juntar à medalha de prata o 
troféu de melhor lateral-direito da 
competição. 

Depois de uma passagem pelo 
Madeira SAD, João Ferraz transi-
tou para o FC Porto, para ao fim de 
três épocas poder concretizar um 
sonho antigo: jogar numa das mais 
importantes Ligas europeias, a 
Bundesliga. 

"TENHO MURAS SAUDADES DO 
PORTO. OS ALEMÃES SAO MAIS 
FECHADOS, AO CONTRÁRIO DOS 
05 PORNGUESES", DISSE FERRAZ 

"Esta hipótese surgiu após os 
jogos que realizei pelo FC Porto 
nas competições europeias, 
principalmente contra o Kiel e 
Kielce. A partir daí comecei a re-
ceber propostas e a do HSG Wet-
zlar foi a que mais me agradou. 
Sempre foi um dos meus objeti-
vos jogar numa Liga competitiva 
e qualquer jogador pretende 
atuar em França, Alemanha ou 
Espanha", disse-nos João Ferraz. 

O HSG Wetzlar ocupa o 4.° lugar  

da Bundesliga, com 17 pontos, 
menos um que o 3.° (Melsungen) e 
a dois do 2.° classificado (Plens-
burg). No último jogo, realizado na 
yésperadeviajarpara o estágio da 
Seleção, Ferraz marcou quatro 
golos na vitória sobre o Balingen 
(32-21). "A minha experiência na 
Alemanha está a correr bastante 
bem. O objetivo do clube era ficar 
a meio da tabela e neste momento 
estamos em 4.Q. Estamos motiva-
dos para o resto do campeonato, 
que é uma competição onde o últi-
mo classificado pode vencer ao  

primeiro. São jogos intensos, onde 
temos de estar muito concentra - 
dos. É mesmo o melhor campeo-
nato do Mundo", reconhece o in-
ternacional português. 

Saudades do Porto 
Wetzlar é uma antiga cidade -
fundada em 897 -, localizada no 
centro da Alemanha, com pouco 
mais de 60 nül habitantes. E é aqui 
que João Ferraz sente a diferença 
entre Wetzlar e a cidade do Porto. 
"Tenho muitas saudades do Porto. 
O níveldevida é diferente. Os ale- 

El  A Seleçio Nacional viaja hoje 
(12 horas) para Israel, onde a 
partir de amanhã inicia o apura-
mento para o playoff de 2017. O 
selecionador nacional, Rolando 
Freitas, deu ontem a conhecer os 
dois jogadores que foram dis-
pensados do grupo inicial de 18 
atletas que cumpriram em Rio 
Maior, desde 29 de outubro, um 
estágio de preparação. Sem sur-
presa os dois jogadores preteri-
dos foram os estreantes em tra-
balhos da Seleção Nacional, o 
guarda-redes João Moniz (Águas 
Santas) e o 2.' linha Carlos Si-
queira (Belenenses). 

Assim, viajam para Israel 16 jo-
gadores, que fazem escala em 
Frankfurt, antes de seguirem para 
Telavive (17h30), onde a comitiva 
portuguesa deve chegar pelas 21 
horas portuguesas. 

A Seleção Nacional estreia -se 
amanhã, pelas15h15, contra a Es-
tónia. o v.v. 

mães são mais fechados e caseiros, 
ao contrário dos portugueses, que 
são mais sociais. De inicio estra - 
pheiumpouco mas vou- me habi-
tuando", confessa. 

Por outro lado sente a falta do 
apoio de portugueses nos seus en-
contros, recordando com saudade 
o que se passava nos duelos reali-
zados no Dragão Caixa. "Não há 
portugueses a verem os jogos. 
Apenas a minha professora, que é 
portuguesa, e mais dois amigos 
que a acompanham vão assistir 
aos nossos jogos." o 
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.11~~111 TRANQUILO. Soares Dias respeitou regulamentos 

NO RELATÓRIO 
Artur Soares Dias 
mencionou o gesto 
de cortesia dos azuis 
e brancos 

EUGÉMOQUEIRÕS 

GE Artur Soares Dias escreveu 
no relatório do jogo FC Porto - 
Sp. Braga, a que Record teve 
acesso, que encontrou no bal-
neário um roupão personaliza - 
do. Tudo aconteceu depois de 
também no jogo FC Porto- Ben-
fica, conforme noticiou ontem o 
'Correio da Manhã', dando a es-
tampa fotos tiradas no balneário 
do árbitro - ao qual apenas têm 
acesso os delegados da Liga -
uma imagem de um roupão 
branco com a personalização do 
nome do árbitro intèrnacional 
do Porto. O mesmo roupão foi 
apresentado ao árbitro no jogo 
seguinte que apitou no Estádio 
do Dragão e a oferta de cortesia  

acabou por ser mencionada no 
respetivo relatório do árbitro. 

Note-se que a oferta de roupões 
não é um exclusivo do FC Porto, 
conforme Record apurou junto de 
diversas fontes ligadas à arbitra-
gem portuguesa. O Moreirense, 
por exemplo, também oferece 
roupões aos árbitros e a eles cabe a 
opção de fiearcomeles. Este tipode 
ofertas não tem qualquer conota - 
ção para os árbitros, que esta época 
também estão a encontrar noutros 
estádios lembranças várias. 

Por exemplo, o Penafiel, agora 
na 2.' Liga, costuma oferecer 
garrafas de vinho 'Aveleda', 
produzido localmente, e o Cha-
ves, também a militar no cam-
peonato secundário, presenteia 
as equipas de arbitragem com 
uma caixa de enchidos. também 
uma especialidade local. 

"Os roupões existem mas tam-
bém existem os queijos da serra", 
foi como um árbitro comentou a 
Recordeste tipo de ofertas. o 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c664a0a1

 
Artur Soares Dias escreveu no relatório do jogo FC Porto-Sp. Braga, a que Record teve acesso, que
encontrou no balneário um roupão personalizado. Tudo aconteceu depois de também no jogo FC
Porto-Benfica, conforme noticiou ontem o 'Correio da Manhã', dando a estampa fotos tiradas no
balneário do árbitro - ao qual apenas têm acesso os delegados da Liga - uma imagem de um roupão
branco com a personalização do nome do árbitro internacional do Porto. O mesmo roupão foi
apresentado ao árbitro no jogo seguinte que apitou no Estádio do Dragão e a oferta de cortesia
acabou por ser mencionada no respetivo relatório do árbitro
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:.: João Ferraz: Estou a jogar no melhor campeonato do Mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c795953e

 
João Ferraz, aos 26 anos, vive na Alemanha a sua primeira aventura fora de Portugal. Nascido em
Câmara de Lobos, na Madeira, Ferraz começou a dar nas vistas no Xico Andebol, mas foi no decorrer
do Europeu de sub-20, na Eslováquia, que se confirmou como jogador, ao juntar à medalha de prata o
troféu de melhor lateral-direito da competição. Depois de uma passagem pelo Madeira SAD, João
Ferraz transitou para o FC Porto, para ao fim de três épocas poder concretizar um sonho antigo: jogar
numa das mais importantes Ligas europeias, a Bundesliga. "Esta hipótese surgiu após os jogos que
realizei pelo FC Porto nas competições europeias, principalmente contra o Kiel e Kielce. A partir daí
comecei a receber propostas e a do HSG Wetzlar foi a que mais me agradou. Sempre foi um dos meus
objetivos jogar numa Liga competitiva e qualquer jogador pretende atuar em França, Alemanha ou
Espanha", disse-nos João Ferraz. O HSG Wetzlar ocupa o 4.º lugar da Bundesliga, com 17 pontos,
menos um que o 3.º (Melsungen) e a dois do 2.º classificado (Flensburg). No último jogo, realizado na
véspera de viajar para o estágio da Seleção, Ferraz marcou quatro golos na vitória sobre o Balingen
(32-21). "A minha experiência na Alemanha está a correr bastante bem. O objetivo do clube era ficar
a meio da tabela e neste momento estamos em 4.º. Estamos motivados para o resto do campeonato,
que é uma competição onde o último classificado pode vencer ao primeiro. São jogos intensos, onde
temos de estar muito concentrados. É mesmo o melhor campeonato do Mundo", reconhece o
internacional português. Saudades do Porto Wetzlar é uma antiga cidade - fundada em 897 -,
localizada no centro da Alemanha, com pouco mais de 60 mil habitantes. E é aqui que João Ferraz
sente a diferença entre Wetzlar e a cidade do Porto. "Tenho muitas saudades do Porto. O nível de vida
é diferente. Os alemães são mais fechados e caseiros, ao contrário dos portugueses, que são mais
sociais. De início estranhei um pouco mas vou-me habituando", confessa. Por outro lado sente a falta
do apoio de portugueses nos seus encontros, recordando com saudade o que se passava nos duelos
realizados no Dragão Caixa. "Não há portugueses a verem os jogos. Apenas a minha professora, que é
portuguesa, e mais dois amigos que a acompanham vão assistir aos nossos jogos." Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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João Ferraz: Estou a jogar no melhor campeonato do Mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/joao_ferraz_estou_a_jogar_no_melhor_campeonato_do_mundo.html

 
02:09 . Record
 
 João Ferraz, aos 26 anos, vive na Alemanha a sua primeira aventura fora de Portugal...
 
 Por VÍTOR VENTURA - Record
João Ferraz, aos 26 anos, vive na Alemanha a sua primeira aventura fora de Portugal. Nascido em
Câmara de Lobos, na Madeira, Ferraz começou a dar nas vistas no Xico Andebol, mas foi no decorrer
do Europeu de sub-20, na Eslováquia, que se confirmou como jogador, ao juntar à medalha de prata o
troféu de melhor lateral-direito da competição.Depois de uma passagem pelo Madeira SAD, João
Ferraz transitou para o FC Porto, para ao fim de três épocas poder concretizar um sonho antigo: jogar
numa das mais importantes Ligas europeias, a Bundesliga."Esta hipótese surgiu após os jogos que
realizei pelo FC Porto nas competições europeias, principalmente contra o Kiel e Kielce. A partir daí
comecei a receber propostas e a do HSG Wetzlar foi a que mais me agradou. Sempre foi um dos meus
objetivos jogar numa Liga competitiva e qualquer jogador pretende atuar em França, Alemanha ou
Espanha", disse-nos João Ferraz.O HSG Wetzlar ocupa o 4.º lugar da Bundesliga, com 17 pontos,
menos um que o 3.º (Melsungen) e a dois do 2.º classificado (Flensburg). No último jogo, realizado na
véspera de viajar para o estágio da Seleção, Ferraz marcou quatro golos na vitória sobre o Balingen
(32-21). "A minha experiência na Alemanha está a correr bastante bem. O objetivo do clube era ficar
a meio da tabela e neste momento estamos em 4.º. Estamos motivados para o resto do campeonato,
que é uma competição onde o último classificado pode vencer ao primeiro. São jogos intensos, onde
temos de estar muito concentrados. É mesmo o melhor campeonato do Mundo", reconhece o
internacional português.Saudades do PortoWetzlar é uma antiga cidade - fundada em 897 -, localizada
no centro da Alemanha, com pouco mais de 60 mil habitantes. E é aqui que João Ferraz sente a
diferença entre Wetzlar e a cidade do Porto. "Tenho muitas saudades do Porto. O nível de vida é
diferente. Os alemães são mais fechados e caseiros, ao contrário dos portugueses, que são mais
sociais. De início estranhei um pouco mas vou-me habituando", confessa.Por outro lado sente a falta
do apoio de portugueses nos seus encontros, recordando com saudade o que se passava nos duelos
realizados no Dragão Caixa. "Não há portugueses a verem os jogos. Apenas a minha professora, que é
portuguesa, e mais dois amigos que a acompanham vão assistir aos nossos jogos."
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Andebol: acesso ao mundial 2017

http://www.pt.cision.com/s/?l=d72d4bd9

 
No andebol a Seleção Seleção Portuguesa vai disputar com a Estónia, Geórgia e Israel o apuramento
para o playoff de acesso ao mundial 2017.
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II Gala do DesportoDesporto

BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

Homenagem ao mérito desporti-
vo bracarense. O Theatro Circo
vestiu-se, ontem, a rigor para re-
ceber a II Gala do Desporto de
Braga, um evento que serviu pa-
ra prestar homenagem aos cam-
peões bracarenses que demons-
traram mérito desportivo a nível
nacional, europeu e mundial.

Pelo segundo ano consecutivo,
o município de Braga premiou
todos aqueles que, em prol de
uma modalidade, de um clube,
de uma cidade e inclusive do
próprio país, alcançaram resulta-
dos de elevado mérito desporti-
vo.

Com o título de campeão mun-
dial, ao qual juntou o de cam-
peão nacional em Tiro às Héli-
ces com armas de caça, Ricardo
André, do Clube de Caçadores
Braga, foi o único galardoado na
categoria de medalhados a nível
mundial. Os títulos europeus de
José Sá, vice-campeão europeu

de Futebol na categoria de sub-
21, Emanuel Silva, vice-cam-
peão da Europa K4 1000 Metros
e de Susana Carvalheira, vice-
campeã europeia em Basquete-

bol, foram reconhecidos e home-
nageados numa Gala que tam-
bém premiou a equipa de Ande-
bol da Associação Académica
Universidade do Minho
(AAUM), que se sagrou campeã
europeia da modalidade nos
campeonatos universitários.

A Natação também esteve em
destaque com José Fernandes,
José Lopes e Mário Veloso, a su-
birem ao palco do Theatro Circo
por fruto dos vários títulos al-
cançados nos Jogos FISEC em
diversos estilos. No Hóquei Pa-
tins, o campeão europeu de sub-
17, António Trabulo e a vice-
campeã de Europa, Maria Sofia
Silva, foram reconhecidos, as-
sim como a equipa vice-campeã
em Andebol dos Jogos FISEC,
da Escola EB2,3 Lamaçães.

Também Júlio Ferreira, vice-
-campeão europeu de Taekwon-
do e medalha de bronze nos Jo-
gos Europeus, assim como Mi-
chel Fernandes e Mário Silva,
também eles vice-campeões eu-
ropeus da modalidade, fizeram
parte desta festa, subindo ao pal-
co numa Gala memorável.

FLÁVIO FREITAS

Foto de grupo dos galardoados na segunda edição da Gala do Desporto de Braga que realizou-se na sala emblemática do Theatro Circo numa grande festa do desporto bracarense

Momento da consagração

Jorge Silva foi um dos
destaques da noite pelo
número de títulos
alcançados numa só
época, na modalidade de
natação, ao serviço do SC
Braga. Foi campeão
nacional juvenil 200 m
mariposa; campeão
nacional juvenil 200 m
estilos; campeão nacional
juvenil 100 e 200 m bruços
e campeão nacional
juvenil 400 m estilos. Foi
uma época recheada de
títulos para o jovem
bracarense.

+ números “Esta gala constitui o
reconhecimento do mérito
e da excelência do que
de melhor se faz e se pratica
a nível desportivo.
Esta é a singela forma
que escolhemos para
homenagear todos aqueles
que em prol de uma
modalidade, de um clube,
de uma cidade e, inclusive,
do próprio país, alcançaram
resultados de elevado
mérito desportivo.
Que este evento seja um
incentivo para que todos
conquistem cada vez mais
títulos e levem o  nome
de Braga cada vez mais
longe, pelo mundo fora.”

Ricardo Rio 
(Presidente da Câmara 

Municipal de Braga)

“Estamos num local
de excelência para
homenagear atletas de
excelência. Treinadores,
dirigentes, fisioterapeutas,
médicos, a famlília; todos
são importamtes na
carreira desportiva dos
nossos campeões. Braga é
uma cidade voltada para
a prática desportiva e, hoje
em dia, não há desculpas
para os munícipes não
praticarem desporto, face a
oferta disponibilizada pelo
Município. Queremos ver
os bracarenses activos e
com melhor qualidade de
vida. Os mais novos que
continuem a trabalhar e
um dia podem ser estes
jovens a estarem aqui a
serem homenageados.”

Sameiro Araújo
(Vereadora Desporto CM Braga) Página 15
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BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

Os títulos nacionais alcançados
também foram reconhecidos pe-
lo município de Braga, numa
Gala que se revelou transversal a
todas as modalidades. Nesse
sentido, a equipa de basquetebol
em cadeira de rodas da APD
Braga recebeu a distinção pela
recente conquista da Taça de
Portugal, assim como José Car-
los Macedo, Eunice Raimundo,
Mário Peixoto e Domingos Viei-
ra, atletas do SC Braga, cam-
peões em Boccia.

Também os atletas juvenis do
ABC, viram o mérito reconheci-
do pelo título de campeões na-

cionais de Andebol.
No Atletismo, Ana Monjane,

Elsa Gomes, Joana Costa, Paulo
Rosário, Teresa Silva, Juliana
Silva, Sílvia Silva, Inês Silva e
Elsa Gomes foram galardoados
pelos títulos nacionais em diver-
sas categorias.

João Roque, Paulo Pereira,
Francisco Sanchez Ruiz e Ma-
nuel Gama, praticantes de Bilhar
pelo SC Braga, receberam a ho-
menagem pelo título de cam-
peões nacionais de Bilhar Pool.

João Soares e Diogo Fernan-
des, no Boxe, Filipe Gomes e
Diana Ferreira, no Ciclismo,
Hugo Maia e Rita Vilaça, no Té-
nis, assim como Rita Lopes no
Triatlo, foram distinguidos pelos
títulos nacionais.

A Dança Desportiva também

esteve representada com os pa-
res Hugo Abelheira e Catarina
Dias, Sérgio Gomes e Sara Pe-
reira, António China e Elsa Ri-
beiro, Miguel Fernandes e Bea-
triz Clemente, João Barroso e
Daniela Barroso, dos Alunos de
Apolo, a receberem os galardões
pelos títulos nacionais em diver-
sas categorias.

A equipa campeã nacional de
Futebol Praia do SC Braga tam-
bém subiu ao palco do Theatro
Circo.

Na Natação, Jorge Silva, Tami-
la Holub, Hugo Neves, José Lo-
pes, José Melo, Jorge Silva, José
Fernandes, José Fernandes, José
Lopes, José Mendes e Jorge Sil-
va foram galardoados pelo mu-
nicípio de Braga pelos títulos
nacionais.

Também João Novo, Joana
Fernandes, Leonardo Ramalho,
João Magalhães, Gabriel Vieira,
Luís Ferreira, Joana Fernandes,
Ana Castanheiro e Luísa Pinhei-
ro, campeões nacionais de
Orientação em várias categorias,
subiram ao palco.

Os juvenis do Hóquei Clube
Braga - campeões nacionais da
modalidade - também fizeram
parte desta segunda Gala do
Desporto de Braga.

Já no Taekwondo, os atletas do
SC Braga Patrícia Santos, Sara
Vital e Sofia Cruz, Francisco
Costa e Hugo Abreu, campeões
nacionais de juniores, João
Araújo, Júlio Ferreira, Michel
Fernandes, Mário Silva, Francis-
co Costa, Gabriel Abreu, Ricar-
do Batista, José Rodrigues e Da-

niel Costa, Ana Coelho, Patrícia
Santos e Joana Nogueira, cam-
peões nacionais de seniores, Ga-
briel Coutinho, Francisco Costa,
Gabriel Abreu, Ricardo Batista e
Daniel Costa, Sofia Cruz, Sara
Vital, Patrícia Santos e Joana
Nogueira fizeram parte do grupo
dos homenageados, aos quais se
juntaram Ana Coelho, Sofia
Cruz, Francisco Costa, Gabriel
Abreu, Ricardo Batista, Gabriel
Coutinho e Daniel Costa, vence-
dores de Taça Portugal.

Ainda no Taekwondo, foram
consagrados Patrícia Santos,
Joana Nogueira, Sara Vital, So-
fia Cruz, Francisco Costa, Da-
niel Costa, Mário Silva e Michel
Fernandes, também atletas do
SC Braga, e Beatriz Fernandes e
João Ferreira, do ABC.

FLÁVIO FREITAS

APD Braga, Eunice Raimundo, Mário Peixoto, José Carlos Macedo, Domingos Vieira e Diana Ferreira foram galardoados pelos feitos alcançados ao longo da temporada

Homenagem aos campeões nacionais
PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO o Município de Braga prestou homenagem aos campeões e medalhados bracarenses, de
diversas modalidades, que demonstraram o seu mérito desportivo a nível nacional, europeu e mundial.

II Gala do Desporto
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Foi a grande surpresa da noite de
Gala no Theatro Circo. Para
além dos galardões aos atletas e
prémios para melhor treinador,
dirigente e árbitro, a autarquia
de Braga atribuiu uma distinção
especial ao Sporting Clube de
Braga, na categoria de excelên-
cia. Uma distinção que surge na
sequência dos resultados despor-
tivos daquele que é o principal
clube da cidade, com especial
destaque para a formação e
modalidades de sucesso, como

Taekwondo, Boccia, Natação,
Andebol, Atletismo e Futebol de
Praia.

“É o reconhecimento do traba-

lho que temos vindo a realizar. É
um orgulho pessoal liderar esta
magnífica estrutura como o SC
Braga. Saúdo os vários atletas e
as várias modalidades que aqui
temos representadas, mas tam-
bém aqueles que não estando
aqui presentes, têm contribuído
para o engrandecimento deste
clube. Saúdo também todo o
pessoal de apoio, directores e
principalmente os cerca de dois
mil atletas que representam o SC
Braga”, sublinhou o presidente
António Salvador, no discurso
de agradecimento.

Lembrando que “o SC Braga é
um símbolo” e “o maior embai-
xador desportivo desta cidade”,

Salvador deixou claro que o clu-
be “nunca se demitirá do papel
de formador”. “Mas queremos
formar, ganhando”, garantiu o
dirigente desportivo.

Visivelmente emocionado pelo
reconhecimento e distinção, An-
tónio Salvador repartiu o prémio
excelência por todos os atletas,
funcionários e staff, “até à se-

nhora da lavandaria”. 
“Agradecer e dedicar este pré-

mio aos nossos atletas, porque
são eles que fazem com que este
clube continue o seu crescimen-
to. Tudo vamos fazer para conti-
nuar a elevar o nome deste em-
blema. E tudo faremos para
continuar a dignificar o nome
desta cidade.”

BRAGA
| Joana Russo Belo/Paulo Macha-
do/Carlos Costinha Sousa | 

A II Corrida de S. João de Braga
foi eleita pelos bracarenses co-
mo o Melhor Evento Desporti-
vo. Em votação on-line estavam
cinco eventos - Campeonato da
Europa de Andebol Universitá-
rio, Rampa da Falperra, Corrida
S. João, Volta a Portugal em Bi-
cicleta e Corrida de S. Silvestre -
com a escolha a recair naquela

que é já considerada uma prova
emblemática do calendário na-
cional. A corrida integra a pro-
gramação das festas sanjoaninas
de Braga, assumindo-se como
um marco desportivo no mês de
Junho. Corrida de S. João per-
correu várias artérias citadinas,
num total aproximado de 12 qui-
lómetros, juntamente com uma
caminhada/corrida não competi-
tiva, de cerca de 5 quilómetros.
Tornou-se a maior prova despor-
tiva regular do concelho de Bra-

ga, com um total de 4.100 parti-
cipantes que deram cor às ruas
da cidade bracarense.

Jorge Teixeira, da RunPorto,
recebeu o galardão em nome da
organização da corrida e agrade-
ceu o facto de “terem confiado,
já por duas vezes, as ruas da ci-
dade de Braga”. “Agradeço mui-
to e espero que se venham a re-
petir estas provas, porque pre-
tendo colocar Braga como uma
das cidades mais importante da
corrida nacional”, frisou.

FLÁVIO FREITAS

Ricardo Rio entregou a António Salvador, presidente do SC Braga, o prémio excelência

FLÁVIO FREITAS

Jorge Teixeira, da RunPorto, recebeu o galardão para o Melhor Evento Desportivo

SC Braga distinguido
pela excelência
AUTARQUIA atribuiu ao SC Braga o Prémio Excelência, pelo sucesso despor-
tivo e crescimento nos últimos anos. Clube tem cerca de dois mil atletas.  

Votação foi feita on-line pelos bracarenses

II Corrida de S. João eleita 
como Melhor Evento Desportivo

II Gala do Desporto

Sporting Clube de Braga
foi distinguido pela
excelência dos resultados
e formação de campeões.
São cerca de dois mil
atletas que vestem a cami-
sola do clube, nas mais
diversas modalidades.

+ destaque
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BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

António Salvador foi o grande
vencedor da categoria de Melhor
Dirigente. Câmara Municipal de
Braga distingiu o presidente do
Sporting Clube de Braga pelo
percurso de destaque no papel
directivo, num prémio que valo-
riza o trabalho do dirigente ao
longo de uma mais de uma déca-
da à frente dos destinos do prin-
cipal clube da cidade. 

Aos 44 anos, António Salvador
cumpre o quarto mandato à fren-
te da presidência do SC Braga,
depois de ter assumido os desti-
nos do clube em Fevereiro de
2003. É sob a direcção de Salva-
dor que o clube conhece os
maiores sucessos desportivos,
que incluem a conquista da Taça
Intertoto, Taça da Liga, o segun-
do lugar da I Liga e a final da Li-
ga Europa. Grande sonho do
presidente está prestes a ser con-
cluído com a construção da Aca-

demia do SC Braga. “Felicito os
restantes nomeados pelo seu tra-
balho feito nas suas instituições
ao serviço do desporto. É um
prémio individual, mas não é só
meu, partilho com os colegas
que estão comigo na direcção do
SC Braga e todos aqueles que
trabalham em prol do clube”, sa-
lientou António Salvador depois
de receber o galardão de melhor
dirigente desportivo.

FLÁVIO FREITAS

António Salvador, presidente do SC Braga, recebeu galardão das mãos de Paulo Monteiro, director do Correio do Minho e Antena Minho

António Salvador eleito Melhor Dirigente
TEM SIDO PEDRA ANGULAR do crescimento do SC Braga nos últimos anos e, por todos os méritos alcançados pelo clube nas
mais diversas modalidades, recebeu o galardão de Melhor Dirigente 2015.

II Gala do Desporto

António Salvador da Costa
Rodrigues tem 44 anos 
e está na presidência do 
SC Braga desde Fevereiro
de 2003. É o responsável
pelo crescimento do clube
a nível nacional e
internacional, numa era
que conta com a conquista
da Taça Intertoto, Taça da
Liga e final da Liga Europa.

+ percurso

“É um orgulho imenso ser
reconhecido pelo trabalho
que temos vindo a desen-
volver e sinto-me muito
feliz. O que posso dizer a
todos os jovens é que traba-
lhem sempre pelos seus
sonhos e um dia mais tarde
serão certamente reconhe-
cidos por isso. Esta gala é
muito importante para a
cidade de Braga para ho-
menagear os seus muitos
atletas.”

José Sá (jogador do Marítimo,
vice-campeão europeu futebol)

“Dedicar esta homenagem
à minha família e também
ao meu clube, o Sporting,
que apostou em mim e fe-
lizmente com sucesso. Tam-
bém tenho que dedicar este
galardão ao José Carvalho
Sousa ‘Chalana’, que é o
meu treinador e a pessoa
responsável por eu estar
aqui. Todo este mérito é
fruto do trabalho que reali-
zámos e sacrifícios que
temos que fazer.”

Emanuel Silva (canoagem)

“Época muito difícil, mas é o
reconhecimento de todo o
trabalho e as dificuldades
que tivemos ao longo da
época. Tenho que dedicar
este prémio a todos os bra-
carenses, mas principal-
mente a todos os acade-
mistas que sabem bem o
que este clube passa e as
dificuldades que tem que
ultrapassar para podermos
lutar por estes objectivos.”

Humberto Gomes (capitão do
ABC/UMinho)

“Fui campeão nacional este
ano, estive no europeu. Te-
mos em breve o campeo-
nato europeu universitário e
vamos ver como corre. Os
mais jovens digo-lhes para
fazerem desporto que só
lhes faz bem ao corpo e à
mente. Quem não conhece
o taekwondo experiente
que vai ver os benefícios
que terá. A melhor forma é
mesmo experimentar.”

João Ferreira (campeão nacional
taekwondo pelo ABC/UMinho)

“Fomos bicampeões nacio-
nais e tivemos uma época
de grande nível. Sabe bem
ser reconhecido aqui em
cima de palco, pelos braca-
renses, em frente a toda a
gente e não só nos jornais.
Tenho que agradecer a
todos os atletas, treinadores
e directores do clube que
contribuíram para conse-
guirmos alcançar todos
estes feitos.”

Gonçalo Meira (jogador do
Hóquei Clube de Braga)
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so Belo/ Miguel Machado e Paulo
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A categoria de Melhor Treinador
ditou um empate entre dois dos
nomeados, o que motivou a dis-
tinção a Carlos Resende (Ande-
bol) e José Carvalho Sousa, mais
conhecido como Chalana, no
mundo da Canoagem.

Aos 44 anos, Carlos Resende é
treinador do ABC/UMinho, des-
de o ano de 2011. Na presente
temporada desportiva levou o
clube bracarense a grandes fei-

tos, tendo assegurado a conquis-
ta da Supertaça de Portugal e da
Taça de Portugal, numa época
em que o ABC alcançou também
a terceira posição no campeona-
to nacional. Na temporada pas-
sada, levou o clube bracarense à
final da Taça Challenge, disputa-
da na Roménia. Foi considerado
treinador do ano pela Federação
de Andebol de Portugal.

“Agradecer à Câmara Munici-
pal de Braga por mais uma vez
reconhecer o mérito desportivo.
Importante para a nossa forma-
ção, a formação dos nossos jo-
vens e do nosso bem-estar. Dar

uma palavra de apreço ao outro
vencedor, o Chalana, por todos
os resultados que tem consegui-
do na canoagem. Mérito deste
prémio é de todos os que estão
por trás de nós na estrutura do
clube”, referiu o treinador.

Quanto a Chalana, é o actual
técnico nacional da Federação
Portuguesa de Canoagem nos
escalões de seniores e sub-23
masculinos, assim como treina-
dor pessoal do consagrado atleta
Emanuel Silva. Conta no currí-
culo com uma medalha em Jo-
gos Olímpicos, assim como inú-
meros títulos nacionais e meda-

lhas internacionais, contando na
presente época com uma meda-
lha de prata no campeonato eu-
ropeu da especialidade e alcan-
çando o apuramento para os
Jogos Olímpicos Rio 2016.

José Carvalho Sousa também
deixou umas palavras, lembran-

do que este galardão surge pela
entrega e dedicação dos seus
atletas: “dedicar este prémio à
minha família, aos meus amigos
e, acima de tudo, aos atletas.
Neste grupo está um atleta ex-
traordinário e este galardão, co-
mo é evidente, também é dele”.

BRAGA
| Joana Russo Belo/Paulo Macha-
do/Carlos Costinha Sousa | 

Depois de ter vencido o troféu
na primeira edição do evento,
em 2014, Daniel Freitas voltou a
festejar a conquista do galardão
de Melhor Árbitro.

Aos 29 anos, jovem árbitro da
Categoria Nacional de Elite/In-
ternacional Continental EHF
cumpre a 11.ª época como árbi-
tro - faz dupla com César Carva-
lho - numa carreira que iniciou
aos 18 anos.

“Quero endereçar os parabéns
aos restantes nomeados porque
também mereciam este galar-
dão. É com muito orgulho que
recebo esta homenagem que é
fruto de todo o trabalho que te-
nho vindo a fazer. É o reconheci-
mento do meu trabalho”, referiu
o árbitro, explicando também
que sendo a arbitragem de ande-
bol praticada por uma dupla, o
galardão também é do seu com-
panheiro: “um jogo de andebol é
dirigido por uma dupla de árbi-

tros e este gaardão é partilhado
com o César Carvalho, com
quem partilho esta homenagem.
Tenho que agradecer também a
Raúl Maia, Jorge Fernandes,

Jorge Rodrigues, Manuel Morei-
ra, José Pereira, AA Braga e
FFAP. A família é a mais afecta-
da pelas minhas ausências e a eles
quero agradecer este galardão”.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende e Chalana partilharam o prémio de Melhor Treinador

FLÁVIO FREITAS

Daniel Freitas repetiu o triunfo no galardão de Melhor Árbitro

Carlos Resende 
e Chalana considerados 
os Melhores Treinadores
EMPATE TÉCNICO entre dois dos nomeados ditou a partilha do galardão.
Carlos Resende e Chalana foram os grandes vencedores.

Na modalidade Andebol

Daniel Freitas volta a conquistar
o galardão de Melhor Árbitro

II Gala do Desporto

“Estou muito feliz por ver o
nosso trabalho ao longo da
época recompesado. É mui-
to positivo para animar os
jovens atletas. Lutem sem-
pre, acreditem. As dificulda-
des são muitas, é bem ver-
dade, mas com o apoio de
todos, principalmente dos
treinadores, das famílias e
dos companheiros com que
treinamos e competimos
será possível alcançarem
tudo o que sonharem”.

Elsa Gomes (campeã nacional
júnior estafeta e 1500 metros)

“Estão em Budapeste, na
Hungria a representar o país
e a cidade de Braga no cam-
peonato europeu de kick-
boxing e full contact. São
dois atletas ainda muito jo-
vens, mas que já demons-
tram toda a sua qualidade e
estão muito orgulhosos por
fazerem parte desta festa
que é a Gaça do Desporto
de Braga 2015 e de serem
galardoados.

José Silva
treinador de João e Diogo

(atletas do Boxe Clube de Braga)

Em nome da APD agradece-
mos ao município pelo
apoio que tem dado. Têm
acreditado no nosso projec-
to. Tenho que agradecer a
todos os atletas porque sem
eles este feito não seria pos-
sível. No sábado passado
vencemos a Supertaça e
portanto foi um bom início
de época. Somos atletas da
cidade e como tal precisá-
mos do vosso apoio: Braga,
juntem-se a nós.

Manuel Vieira (APD Braga)

“Temos que agradecer à
Câmara Municipal de Braga
por este galardão e pelo
apoio que nos tem dado ao
longo das temporadas a
que nos temos vindo a
dedicar à prática desta
modalidade. Mas mais
importante do que isso,
gostávamos de dedicar a
conquista deste troféu ao
nosso treinador professor
Luís Marta”.

Mário Peixoto (atleta de Boccia)
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II GALA DO DESPORTO  ANTÓNIO SALVADOR E SC BRAGA EM DESTAQUE 

BRAGA PREMEIA MÉRITO DESPORTIVO
Págs. 18 a 22
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BEIRA-MAR                                    28

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas; João Teixeira (1), Ricardo
Seno (8), André Marques (5), Minorzik
Lourenço, Bernardo Portas (3) e Felino
Lopes (3) - sete inicial - Paulo Aló, Tiago
Novo, Edgar Martins (1), Rodrigo
Cunha (1), Carlos Rocha (2), Ruben
Alves (3) e Sérgio Costa (1).

ALBICASTRENSE                        20

Treinador: José Caetano.
Emanuel Borges; João Costa (1), João
Diogo, Francisco Nicolau (2), Tiago
Vieitas (11), Henriques Figueiredo e Ri-
cardo Roberto (1) - sete inicial - José
Pereira, João Poças, Nuno Leitão, João
Martins, João Galvão, Tiago Carmo (1),
Filipe Pereira (1), Miguel Aniceto (1) e
Ricardo Oliveira (2).

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (AA Aveiro).
Oficial de Mesa: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 14-9

Avelino Conceição

Entrando com bastante deter-
minação, a equipa do Beira-
Mar cedo começou a construir
uma vitória que no final lhe ga-
rantiu a passagem à segunda
eliminatória da Taça de Portu-
gal de Seniores Masculinos,
ronda onde irá defrontar o São
Paio de Oleiros, equipa de uma
divisão superior (2.ª Divisão

Nacional). Perante um adver-
sário do seu escalão, os auri-
negros só por uma vez estive-
ram em desvantagem (4-5) em
toda a partida - na fase inicial
as equipas mantinham algum
equilíbrio, havendo mesmo
muito mais “luta” homem a ho-
mem do que propriamente
clarividência na construção de
jogo ofensivo.

A equipa de Castelo Branco,
com alguns jogadores que ou-
trora vestiram a camisola de
clubes da primeira e segunda
divisões, nunca se adaptaram
ao rigor defensivo por parte do
Beira-Mar, que na parte final

da primeira parte fez um par-
cial de 4-0, passando o resul-
tado para um justo 14-9. E, ao
intervalo, a vantagem de cinco
golos deixava a equipa avei-
rense numa posição confortá-
vel para seguir em frente na
competição.

Com uma segunda parte de
luxo, o Beira-Mar partiu para
para cima do adversário e, com
grande volume de jogo ofen-
sivo que a equipa do Albicas-
trense não conseguiu deter, fa-
zendo um parcial de 9-0 que
arrumou por completo com
todas as dúvidas quanto ao
vencedor desta eliminatória.

Destaque para as exibições
de André Marques e de Ri-
cardo Seno na equipa do Beira-
Mar, que não deu hipóteses a
um adversário, onde Tiago
Vieitas tentou remar contra o
caudal ofensivo do conjunto
de Aveiro. O número nove foi
o melhor marcador, apon-
tando mais de metade dos go-
los da da equipa albicastrense,
que ainda assim não evitou
uma vitória esclarecedora e
bastante motivante da forma-
ção orientada por Eugénio
Bartolomeu, que foi uma agra-
dável surpresa, mostrando
grande qualidade de jogo, bem
acima daquilo que lhe vimos
fazer na época passada.

Num jogo bastante intenso,
e por vezes até algo viril, a con-
ceituada dupla aveirense es-
teve irrepreensível, realizando
um magnifico trabalho. |

RESULTADOS

Taça de Portugal
1.ª Eliminatória/Zona 2

SIR 1.º Maio-Alavarium                43-24
NDA Pombal-Sp. Espinho          23-39
S. Bernardo-Carregal Sal            48-15
Estarreja AC-Feirense                   26-23
Académica-Ac. Viseu                     33-29
Ílhavo AC-Sismaria                           28-34
Beira Mar-Albicastrense            28-20
Monte-Batalha                                    26-19

“Passaporte” carimbado
com vitória esclarecedora
Apurado O Beira-Mar foi uma agradável surpresa na primeira eliminatória
frente a um adversário que só equilibrou o jogo nos primeiros minutos

André Marques teve acção determinante, apontando cinco golos

Andebol
Taça de Portugal

RICARDO CARVALHAL
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 Pedro Vieira da Silva

 

O
Theatro Circo foi 
palco, ontem à noi-
te, da entrega dos 
prémios da II Gala 

do Desporto de Braga. O 
prémio excelência foi para 
o Sporting de Braga, pelos 
resultados alcançados em 
2014 nas diferentes moda-
lidades, mas muitos ou-
tros foram galardoados.

António Salvador, líder 
do clube arsenalista, foi 
eleito melhor dirigente 
desportivo, batendo João 
Luís Nogueira (ABC/UMi-
nho) e Pedro Dias (vice-
-presidente da FPF).

A II Corrida São João 
venceu na categoria de 

mour diferente à II Ga-
la do Desporto e, logo no 
início, percebeu-se que tu-
do tinha sido programado 
ao pormenor. Sala cheia, 
convidados trajados a ri-
gor, muitas caras conhe-
cidas do desporto e não 
só. As festividades abri-
ram com uma demons-
tração/dança de “hospe-
deiras” (Escola de Dança 
Backstage), que deram ins-
truções sobre a forma co-
mo iria funcionar a festa.

Seguiu-se um vídeo so-
bre os diversos eventos 
realizados na capital do 
Minho e imagens de al-
guns dos nomeados para 
os prémios. Futebol, BTT, 
andebol, atletismo, ciclis-
mo, boccia, voleibol, auto-
mobilismo, basquetebol, 
ténis e muitos outras mo-
dalidades desfilaram num 
filme que comoveu mui-
tos dos presentes.

 «Bem-vindos à mais 
bela casa do país, o Thea-
tro Circo», foi assim que a 
speaker de serviço abriu o 
espetáculo.

Sameiro Araújo, verea-
dora do desporto da CMB, 
usou da palavra e come-
çou por dar as “boas-vin-
das” aos presentes. 

«Este é um local de ex-
celência para homenagear 
atletas de excelência. Ele-
varam, bem alto, o nome 

gala do desporto de braga

Prémio excelência para o Sporting de Braga, 
Salvador e Corrida S. João também galardoados

melhor evento desporti-
vo, superando a concor-
rência do Campeonato 
da Europa de Andebol, da 
36.ª Rampa da Falperra e, 
ainda, da Volta a Portugal 
em bicicleta.

Daniel Freitas foi elei-
to o melhor árbitro.

Na luta entre técnicos 
– Carlos Resende (ABC/
/UMinho), José Sousa (ca-
noagem) e Vítor Silva (HC 
Braga) – registou-se um 
empate entre Resende e 
Sousa e, por isso, os dois 
subiram ao palco.

Gala com glamour, 
animação e prémios
A Câmara Municipal de 
Braga quis dar um gla-

Os galardoados da II Gala do Desporto de Braga

de Braga e de Portugal», 
disse, pedindo um espe-
cial aplauso para aqueles 
que gravitam à volta dos 
atletas: pais, familiares, 
psicólogos, treinadores. 
«Em Braga não há descul-
pa para não se fazer des-
porto, porque são muitos 
os programas que a CMB 
oferece aos seus muní-
cipes. Queremos ver os 
bracarenses ativos e com 
melhor qualidade de vi-
da», destacou a vereado-
ra do Desporto, dirigin-
do-se, depois, aos mais 
novos. «Trabalhem sem-
pre, amanhã poderão ser 
vocês a estar aqui a ser ho-
menageados», finalizou.

Ricardo Rio, presiden-
te da edilidade bracaren-
se, foi o primeiro a subir 
ao palco para entregar à 
equipa da Associação Por-
tuguesa de Deficientes 
de Braga, vencedora da 
Taça de Portugal em ca-
deira de rodas (basquete-
bol), o respetivo prémio. 
A equipa venceu, no pas-
sado sábado, a supertaça 
de  basquetebol em cadei-
ra de rodas.

A Gala de Desporto ser-
ve para reconhecer, de 
forma pública, o mérito 
e excelência do «que de 
melhor se faz e se prati-
ca» ao nível desportivo em 
Braga, disse Ricardo Rio. 

«Este é um evento que 
serve para prestar home-
nagem aos campeões bra-
carenses, que demons-
traram o seu mérito 
desportivo a nível nacio-
nal, europeu e mundial. 
Esta é a forma singela que 
escolhemos para home-
nagear todos aqueles que 
alcançaram resultados 
de elevado grau de mé-
rito desportivo. Que este 
evento seja um incentivo 
para que todos conquis-
tem cada vez mais títulos 
e levem o nome de Braga 
cada vez mais longe, mun-
do fora», juntou o edil.

Ao todo, foram entre-
gues 74 prémios. 
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Ricardo Rio entregou prémio ao presidente da SC Braga
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Sameiro Araújo com os treinadores vencedores, Carlos Resende e José Sousa

Diretor do Diário do Minho entregou prémio ao árbitro
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DESPORTO  O Theatro Circo encheu, ontem, para receber a II Gala do Desporto de Braga, 
na qual foram entregues 74 prémios. António Salvador foi distinguido como melhor 
dirigente desportivo, a II Corrida São João venceu na categoria de melhor evento 
desportivo, Daniel Freitas foi eleito o melhor árbitro e, nos treinadores, 
Carlos Resende e José Sousa venceram em conjunto. P.29
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Andebol tigre vence viseenses 
A equipa de seniores 

masculinos de andebol do 
Sporting Clube de Espinho 
alcançou a segunda vitó-
ria no Campeonato Nacio-
nal da 3.' Divisão, ao ba-
ter o Académico de Viseu 
por 28-23 (16-12, ao inter-
valo). Os tigres, sob o 
camando de Pedro Lagar-
to, ocupam a segunda po-
sição da tabela classifi-
cativa, com os mesmos 
pontos que o Feirense (6) e 
que o terceiro classifica-
do, o Monte, que tem mais 
um jogo. 

No próximo domingo, 
os tigres deslocam-se a 
Pombal para defrontar a 
equipa local, às 15 horas, 
no jogo da primeira elimi-
natória da Taça de Portu-
gal. 

Por sua vez, a equipa 
de juniores masculinos do 
Sporting Clube de Espinho 
foi a Águeda conquistar 
três pontos no primeiro 
jogo do Campeonato Na-
cional da 2.' Divisão. Li-
derados por Leonel San-
tos, os tigres venceram o 
Agueda por 24-27 (11-16, 
ao intervalo). 

Os juvenis masculinos, 
sob o comando de Mário 
Lopes, perderam com o 
Académico do Porto, por 
22-23 (12-12, ao interva-
lo), em jogo a contar para 
o Campeonato Nacional 
da 1.' Divisão. 

A equipa de iniciados 
masculinos, treinada por 
Vítor Pinhal, bateu o Avan-
ca poi• 31-29 (14-19, ao in-
tervalo), em encontro do 
Campeonato Nacional. 

Por fim, os infantis 
masculinos, comandados 
por Hugo Valente, foram 
à Vacariça vencer a Casa 
do Povo local por 14-29 (7-
14, ao intervalo). 

Seniores - Tiago Sousa, 
Vítor Pereira e João Ribei-
ro (guarda-redes); Bruno 
Antunes (2 golos), Pedro 
Almeida (1), João Do-
mingues (9), André Ma-
chado (3), João Pinhal (1), 
André Sousa (2), Filipe 
Lagarto (2), Gusta- vo 
Silva, Francisco Lopes, 
Eduardo Oliveira (1), Ri-
cardo Soares (5), José Ca- 

pela e Tiago Ferreira (2). 
Treinador: Pedro Lagarto. 

Juniores - João Pereira 
e Hugo Costa (guarda-re-
des); José Caetano, Tiago 
Ferreira (10 golos), João 
Furtado (1), José Cruz, 
Francisco Lopes (11), Tia-
go Pereira (1), Ivo Ber-
nardo, José Capela (3) e 
Tiago Guedes (1). Treina-
dor: Leonel Santos. 

Juvenis - João Castro e 
Francisco Vasconcelos 
(guarda-redes); Tiago Fon-
seca, Tiago Guedes (3 go-
los), António Pinto (3), José 
Cruz (1), Ricardo Silva, José 
Caetano, João Furtado (6), 
Ivo Bernardo (3), Guilher-
me Baptista, João Soares (1), 
Jorge Ferreira (3), João Pó-
voa (2), Nuno Lima e Tiago 
Soares. Treinador: Mário 
Lopes. 

Iniciados - Gonçalo Lou-
reiro, Ruben Aguincha (1 
golo) e Bruno Aguiar (guar-
da-redes); Frederico Quei-
rós (2 golos), Manuel Melo 
(1), Nuno Lima (4), Pedro 
Salvador (4), João Félix, 
Pedro Sousa, Sérgio Ma-
ganinho (6), Carlos Pereira 
(1), Bruno Lourenço, Gon-
çalo Pinto (1), André Sousa 
(3), Ricardo Silva (6) e Bru-
no Castro (2). Treinador: 
Vítor Pinhal. 

Infantis masculinos -
Gonçalo Loureiro (guar-
da-redes); Filipe Ferreira, 
Igor Duarte (2 golos), João 
Félix (1), Sérgio Maga-
ninho (6), André Sousa 
(12), Miguel Loureiro, 
Emílio Figueiras (4), Nuno 
Pinto (2), Carlos Castelo, 
Gonçalo Silva (1), Nuno 
Caetano e Tiago Fonseca 
(1). Treinador: Hugo Va-
lente. 

Próximos jogos: Pom-
bal-Sporting de Espinho 
(seniores masculinos -
Taça de Portugal), domin-
go, às 15 horas, no Pavi-
lhão Municipal de Pom-
bal, em Pombal; Boavista-
Sporting de Espinho (ju-
venis masculinos), sába-
do, às 15 horas, na Escola 
Fontes Pereira de Melo, no 
Porto; S. Paio de Oleiros-
Sporting de Espinho, do-
mingo, às 11h30, no Pavi-
lhão de S. Paio de Oleiros. 
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• José Barbosa (ADREP). Campeão 
Nacional de 800 metros em pista cober-
ta nos campeonatos nacionais de juvenis 
de atletismo

• Mauro Pereira (Gira Sol). Cam-
peão Nacional nos 300m em pista cober-
ta nos campeonatos nacionais de juvenis 
de atletismo; Campeão Nacional de Ju-
venis em pista ao ar livre nos 200 e 300m; 
Recordista distrital de juvenis nos 200m e 
300m; Primeiro atleta do Ranking Nacio-
nal de juvenis nos 200 e 300m

• Xavier Rato (Gira Sol). Campeão 
Nacional nos 60 metros planos nos cam-
peonatos nacionais de juvenis em atle-
tismo

• Alexandre Coutinho (Socieda-
de Columbófila Cantanhedense - 
SCC). Campeão Nacional nos 1500 li-
vres na categoria de juniores e absoluto 
em natação

• Florbela Machado (SCC). Cam-
peã Nacional nos 400 livres em seniores 
em natação

• Sara Alves (SCC). Campeã Nacio-
nal nos 800 livres em natação

• Diogo Marques (SCC). Campeão 
Nacional de Águas Abertas em juniores 
em natação

• Diogo José (SCC). Campeão Na-
cional 200 metros estilos em natação

• ADERCUS - Equipa sénior feminina 
de atletismo. Campeã Nacional de Corri-
da de Montanha

• Equipa de Sub-20 masculina do 
Sangalhos Desporto Clube DC. Ven-
cedora da Taça Nacional em Basque-
tebol

• Equipa feminina do GRECAS – 

Campeã Nacional de Clubes da 2.ª Divi-
são em Pista ao Ar Livre. Atletas: Sara Ne-
ves, Sara Anjos, Rute Simões, Patrícia Oli-
veira, Maria João Baptista, Vanda Ribeiro, 
Fabiana Ferreira, Carolina Pandeirada, Tâ-
nia António, Tatiana Aguiar, Fernanda An-
gélica, Tânia Pinhão, Sandra Silva, Sthe-
phany Simões e Francisca Martins

• Miguel Marta (GRECAS). Cam-
peão Nacional de Juvenis na prova de 110 
metros barreiras no Campeonato Nacio-
nal de Esperanças Sub-23

• Sandra Silva (GRECAS). Campeã 
Nacional de Marcha de 5kms em vetera-
nas. Campeã Nacional de Veteranas nos 
3000 metros em Pista Coberta

• Equipa feminina do GRECAS. 
Campeã de Portugal de Corta-Mato 
Masters com Vanda Ribeiro, Fátima Pi-
nho, Isabel Parracho, Suzete Marco e 
Sandra Silva

• Fátima Pinho (GRECAS). Campeã 
Nacional Masters de Pista nas provas de 
400, 800 e 1500 metros

• Tatiana Aguiar (GRECAS). Cam-
peã Nacional Masters de Pista nas pro-
vas de lançamento do peso, lançamento 
do dardo e lançamento do disco

• Fernanda Angélica (GRECAS). 
Campeã Nacional Masters de Pista na 
prova de lançamento do disco

• Equipa feminina do GRECAS. 
Campeã de Portugal na prova de esta-
fetas 4x400 metros, quarteto composto 
por Sara Neves, Rute Simões, Sara Anjos 
e Patrícia Oliveira

• Jaime Santos (GRECAS). Cam-
peão Nacional de Masters de Pista na 
prova 5000 metros marcha

• Isabel Parracho (GRECAS). Cam-
peã Nacional Masters de Pista nas pro-
vas de 100, 200 e 400 metros

• Erica Gomes (ADREP). Campeã 
Nacional nas competições de Compri-
mento e Triplo Salto de Deficientes Inte-
lectuais/Ar Livre

• João Duarte (Clube de Canoagem 
da Amora – Seixal). Campeão Nacional 
em K1 e K2 em Canoagem

• Eduardo Gomes Fernandes (Hó-
quei Clube da Mealhada). Campeão 
Nacional de Infantis em natação nos 1500 
metros livres

• Joana Castanho (Ginásio Poliri-
thmus de Cantanhede). Campeã Na-
cional de Light-Kick Inter-estilos/Federa-
ção Portuguesa de Lohan Tao -65kg

• Jorge Valério (Ginásio Polirith-
mus de Cantanhede). Campeão na-
cional de Kickboxing Inter-estilos. - 81kg 
– júnior K1 (Kickboxing Federação de Por-
tugal). Campeão Nacional de Kickboxing 
Low-Kick (seniores – 81kg – Campeão Na-
cional Inter-Estilos/Federação Portugue-
sa de Lothan Tao

• João Tinoco (Ginásio Polirithmus 
de Cantanhede). Campeão Nacional 
-54kg – júnior K1 (Kickboxing Federação 
de Portugal)

• Carlos Fontes (Ginásio Polirith-
mus de Cantanhede). Campeão Na-
cional de Kickboxing K1 (Kickboxing Fe-
deração de Portugal)

• Paulo Silva. Treinador do Ginásio Po-
lirithmus de Cantanhede

• Ginásio Polirithmus de Canta-
nhede. Campeão Nacional K1 de Kick-
boxing (Kickboxing Federação de Por-

tugal)
• Vanessa Cruz. Campeã Nacional 

de Nível 2 no Campeonato Nacional de 
Dardos

• Tomás Almeida (Cantanhede-
Gym). Campeão Nacional Individual 
masculino júnior em Ginástica Aeróbica 
– Divisão de Elites

• Maria Dias e Tomás Almeida 
(CantanhedeGym). Campeões Na-
cionais em Par Misto Júnior em Ginástica 
Aeróbica – Divisão de Elites

• Elena Rosca, Maria Guerra e Ca-
rolina Pinheiro (CantanhedeGym). 
Campeãs Nacionais em Trio Sénior de 
Ginástica Aeróbica – 1.ª Divisão

• Francisca Almeida, Inês Simões, 
Maria Dias, Tomás Almeida, Caroli-
na Pinheiro e Maria Guerra (Canta-
nhedeGym). Campeões Nacionais no 
Grupo Aerostep Júnior/Sénior de Ginás-
tica Aeróbica – 1.ª Divisão

• Rafael Ribeiro – El Gordito. Cam-
peão Ibérico Nível do Row de Dardos

• Neide Duarte (Alavarium). Cam-
peã Nacional no escalão de iniciadas e 
juvenis pelo Alavarium em Andebol

• Rita Ferreira. Campeã Nacional no 
escalão de iniciadas pelo Alavarium em 
Andebol

• Maria Duarte. Campeã Nacional no 
escalão de Juvenis pelo Alavarium em 
Andebol

• Bruna Ferreira. Campeã Nacional 
no escalão de Juvenis pelo Alavarium em 
Andebol. Campeã Nacional de Andebol 
de Praia pelo 2much4you

• Pesca Desportiva do Centro 
Cultural de Barrô. Campeão Nacional 

MÉRITO DESPORTIVO
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da 2.ª Divisão e subida à 1.ª Divisão Na-
cional. Pescadores: Sérgio Flor, Arménio 
Henriques, Júlio Coelho, Ricardo Estima-
do, Micael Pedro, Henrique Diaz, João 
Oliveira, Isaac Costa e Ricardo Costa

• Tânia Neves (Clube de BTT de 
Águeda). Vencedora da Taça de Por-
tugal XCM

• Fernanda Ferreira (Clube Aven-
tura da Bairrada - CAB). Campeã Na-
cional na prova distância longa em orien-
tação pedestre

• João Ferreira (CAB). Campeão Na-
cional de distância média em Orienta-
ção BTT

• Paulo Lino (CERCIAG). Campeão 
Nacional de Ciclismo (ANDDI) no escalão 
de Síndrome de Down

• Maria Helena Videira (APPACDM 
Anadia). Campeã Nacional Veteranas 
em ciclismo

• Carla Ribeiro (APPACDM Anadia). 
Campeã Nacional em Adaptados em ci-
clismo

• José Henriques (APPACDM 
Anadia). Campeão Nacional em Adap-
tados Masculinos em ciclismo

• Carlos Carvalho (APPACDM 
Anadia). Campeão Nacional Seniores 
Masculinos. Vencedor do Campeonato 
Nacional Individual em ciclismo

•  APPACDM de Anadia. Conquis-
ta da Taça Nacional de Ciclismo ANDDI 
– Associação Nacional de Desporto para 
a Deficiência Intelectual

•  Carlos Ferreira (Grupo de Ami-
gos de Pesca Desportiva – Barros 
& Trabucco). Campeão Nacional da 2.ª 
Divisão em Seniores – Zona Norte

• Escola Secundária Adolfo 
Portela. Campeã Nacional de Des-
porto Escolar em Ténis. Atletas: Laura 
Silva, Rodrigo Almeida, Diogo Quintas e 
Andreia Beatriz Tavares

• Eduardo Veiga. Campeão Nacio-
nal de Ralis do Norte e Centro – Grupo X. 
Ford Escort

• Tiago Tavares e Fábio Lopes 
(ARCOR). Campeões nacionais nos 200 
metros em C2 em Canoagem

• António Brinco (ARCOR). Cam-
peão Nacional nos 1000 metros veloci-
dade em Canoagem

• Paulo Pires (ARCOR). Campeão 
Nacional C1 1000 metros em Canoagem

• Arménio José (ARCOR). Campeão 
Nacional C1 200 metros e C1 em 5000 
metros em Canoagem

• Tiago Tavares (ARCOR). Cam-
peão Nacional C1 em 200 metros em 
Canoagem

• António Brinco (ARCOR). Título 
Nacional de Veteranos B de Fundo em 
Canoagem

• Manuel Brinco e José Brinco 
(ARCOR). Campeões nacionais de Es-
peranças em K2 em Canoagem

• Tiago Tavares e Fábio Tavares 
(ARCOR). Vencedores em C2 200 e 
1000 metros da Taça de Portugal em 
Canoagem

• Ana Shevchenko (GYMNIX Clube 
de Águeda). Campeã Nacional Divisão 
de Base de Juvenis na categoria Individu-
al Progresso de Ginástica Aeróbica

• Carolina Pereira (GYMNIX Clu-
be de Águeda). Campeã Nacional 
em Individual Performance de Ginásti-

ca Aeróbica
• Ana Shevchenko, Carolina Pe-

reira e Carolina Carvalho (GYMNIX 
Clube de Águeda). Campeãs nacionais 
na categoria Trio Progresso de Ginástica 
Aeróbica

• Mariana Almeida (GYMNIX Clu-
be de Águeda). Campeã Nacional no 
escalão júnior Individual de Ginástica 
Aeróbica

• Simão Neves (Anadia Squash 
Clube). Campeão Ibérico Sub-13. Cam-
peão Nacional Sub-15 em Squash

• Pedro Silva (Anadia Squash 
Clube). Campeão Nacional Sub-13 em 
Squash

• Constança Almeida (Anadia 
Squash Clube). Campeã Nacional Sub-
13 em Squash

• Márcia Cardoso (ADREP). Cam-
peã Nacional Universitária nos 400 me-
tros. Campeã Nacional na estafeta 4X200 
metros pela Universidade de Aveiro. Vitó-
rias nos 400 e 200 metros no Nacional de 
Clubes da 3.ª Divisão

• Pedro Preto (Clube de Ciclismo 
da Bairrada - CCB). Campeão Nacio-
nal de Pista em juniores na disciplina Kei-
rin

• João Dinis (CCB) – Campeão Na-
cional em Cadetes nas disciplinas Om-
nium, Velocidade e Scratch

• Atómicos. Campeões Distritais da 
2.ª Divisão da AFA em Futsal. Título sem 
derrotas

• Augusto Semedo, Treinador do 
Recreio Desportivo de Águeda. 
Conquistou a Taça e Supertaça do Dis-
trito de Aveiro

• Henrique Queirós. Treinador da 
equipa de Ciclismo do Clube de Ciclismo 
da Bairrada

• Débora Santos (ADERCUS). Cam-
peã Universitária de 3 mil metros obstá-
culos pela Universidade de Coimbra

• Bruno Susano (Sporting CP). 
Campeão da Europa de Kickboxing -95k 
em Profissionais

• Tiago Santos (Curigym). Título em 
Low-kick

• Sara Rodrigues (Curigym). Título 
em Light-kick no Campeonato do Mundo 
de Kickboxing, evento de desportos de 
combate amador, sob a égide da ISKA 
– Internacional Sports Kickboxing Asso-
ciation

• Noémia Conceição (Clube de Gi-
nástica IPSB). Campeã Nacional Para-
lelas Assimétricas e de Solo no Campe-
onato de Base de Ginástica Artística em 
Iniciados

• Joana Tarrafo (Clube de Ginás-
tica IPSB). Campeã Nacional Saltos e 
Solo em Juvenis

• Henrique Loureiro (Clube de Gi-
nástica IPSB). Campeão Nacional Solo 
e Saltos em Iniciados

• Sérgio Fernandes. Campeão Na-
cional Absoluto de Tiro Desportivo Olím-
pico em Pistola de Velocidade

• Vasco Bica – Campeão Nacional 
de Downhill

• ALL4GYM (Associação Gímnica 
de Águeda) – Campeãs Nacional Juve-
nil – 1.ª Divisão de Ginástica Aeróbica: Ana 
Branco, Ana Dias, Ana Gomes, Camila 
Ferreira e Inês Madail
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