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SEXTA-FEIRA 1 DE AGOSTO DE 2014

DESPORTO

Rui Vieira mantêm-se à frente
da equipa de seniores do HC Sintra

Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão 2014/15 já tem calendário

Dérbi entre Nafarros e Sintra no dia 8 de Novembro

foto arquivo: ventura saraiva




  


Realizou-se no passado dia 29 de Julho na sede da Federação de Patinagem de Portugal o sorteio
dos campeonatos nacionais da 1.ª e 2.ª divisão, com o Hockey Club de Sintra e União de Nafarros a
marcar presença na Zona Sul da prova. A ronda inicial está marcada para o dia 20 de Setembro, e
leva os dois emblemas concelhios à Margem Sul do Tejo para defrontarem o HCP de Grândola e GD
Sesimbra, respectivamente.





     

      






    
 



        

   


Real e Sintrense isentos na Taça de Portugal

      













    
    

 
  

  
    

 
  













   


Hockey Club de Sintra
promove
três ex-juniores



 


   



 
   

   


  

 



  
   


   

   




  
 




Sintrense tem novo timoneiro na equipa de seniores 2014/15
Sérgio Levita de regresso a uma casa que bem conhece
Com uma carreira de futebolista invejável, e com uma passagem pelo clube de Sintra, em 1998/99,
Sérgio Levita deu continuidade à sua paixão pela modalidade enveredando pela de treinador em
2008/09, iniciando-se nos escalões jovens.








    




  












   


   



 


 


 


   
   









  

  
   


Campeonato Nacional de Seniores
e 1.ª Eliminatória da Taça de Portugal
Sintrense-Grupo U.Sport
e Malveira-1.º Dezembro
a abrir o campeonato





 

António José

Sérgio Levita de regresso ao Sintrense foto: ventura saraiva

Selecção nacional de basquetebol sub16
Costa e Tomás (Queluz) convocados







