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Parabéns à Direção União Desportiva Ponte Frielas, pela 

iniciativa de Captação de jovens atletas 

 

Andebol 

Sucesso no primeiro open day! 

Começaram da melhor maneira os nossos opens days da modalidade de 

Andebol. 

No passado sábado no Pavilhão Paz e Amizade, reuniram-se crianças e 

jovens para participar no nosso primeiro dia de captações tendo em vista 

a época 2022/2023. 

 

Neste evento, além de proporcionar uma nova experiência aos 

participantes, serviu também para dar a conhecer algumas das caras do 

projecto e que serão os responsáveis pelo mesmo. 

O coordenador técnico será o professor José Rosário, que conta no seu 

currículo com passagens por Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de 

Portugal onde esteve ligado à formação dos mesmos. 

Como técnicos, além de Emanuel Vitorino, ex atleta e treinador do Loures, 

ligado a modalidade na nossa cidade, teremos Bernardo Fatela e Valdemir 

Júnior, ambos ex atletas com formações em Sporting e Benfica 
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respectivamente e que nos trazem conhecimento de alta competição e 

também juventude e irreverência, sendo eles coadjuvados por Ricardo 

Cruz e Bruno Alves também eles ex-atletas de Andebol. 

Na componente directiva, Hugo Malcato, anteriormente ligado ao mais 

recente sucesso desportivo do Sporting Clube de Portugal onde era 

responsável técnico da secção tendo também o apoio de Carla Domingos 

recentemente no Grupo Sportivo de Loures e Pedro Costa, também ele 

ex- atleta da modalidade. 

 

De registar a presença e apoio demonstrado por várias entidades, como 

por exemplo a representação da Câmara Municipal de Loures através do 

chefe de gabinete do Presidente André Antunes, José Miguel Mateus em 

representação da Vice-Presidente assim como juntas de freguesia de 

Loures e Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 

Esteve também representada a Associação de andebol de Lisboa na 

pessoa da Presidente Ana Maria Cabral que felicitou o nosso clube pela 

iniciativa dando também as boas vindas à modalidade. 
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O próximo open day está marcado para este sábado dia 16 de abril no 

Pavilhão Paz e Amizade novamente às 15:00. 

 

Continuamos à procura de um parceiro que nos ajude a crescer por forma 

a que seja possível minimizar custos com a secção e também fazendo face 

a algumas das despesas inerentes ao início da atividade. 

 


