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Jovens da
Artística
competem
em Espanha
Andebol
Juvenis

Avelino Conceição
A equipa de juvenis da Artística
de Avanca está, desde quartafeira, na cidade espanhola de
Alicante, onde se encontra a
disputar o Torneio “Cidade de
Elda”.
O conjunto avancanense,
treinado por Tiago Cunha, irá,
até domingo, disputar quatro
encontros. Este é um prémio
para estes atletas, já que muitos
deles ajudaram a equipa de juniores a sagrar-se campeã nacional da II Divisão, e, consequentemente, a garantir a subida à I Divisão Nacional do
escalão. |
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Domingos desportivos
estão de regresso
VOUZELA O município de
Vouzela vai promover pelo segundo ano consecutivo, durante este mês, a iniciativa Domingos Desportivos. O projecto é intergeracional e tem
como principais objectivos
sensibilizar a população para
os benefícios da prática de actividade física e desportiva, aumentar a prática desportiva
junto da população e divulgar
as actividades das associações
desportivas do concelho.
As manhãs serão divididas
em dois blocos de 45 minutos,
durante os quais os participan-

tes poderão participar em três
modalidades distintas. Ao todo,
os participantes terão oportunidade de praticar zumba, basquetebol 3x3, ténis, ténis de
mesa, bootcamp, rappel, gincana de bicicletas, futebol de
rua, HIIT, ginástica, cycling,
dance kids, andebol de rua, fitness, bokwa e karaté.
As actividades estão agendadas para as manhãs dos dias
6, 13, 20 e 27 de Julho, das
10h00 às 12h00 e decorrerão
na Alameda D. Duarte de Almeida. A participação é gratuita. |
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Uma atleta de 14 anos foi excluída do clube de andebol 3A por ter sido diagnosticado um tumor. A
denuncia é feita pela mãe da atleta que pede intervenção imediata da Federação Portuguesa de
Andebol e da Câmara Municipal de Almeirim. Mas os problemas começaram antes de diagnosticada a
doença à jovem atleta. A 28 de março, a filha de Celeste Costa lesionou-se num treino e teve que
receber assistência no Hospital de Santarém. Da assistência hospitalar há uma factura de 85 euros
que o clube se recusa a pagar, acrescenta a mãe: "quando recebi o documento do Hospital fui falar
com a Marilia e ela disse-me que não pagava e que devia ter dito no Hospital que tinha sido um
acidente em casa, e não num treino". Concluído o período de paragem devido à lesão na mãe, a jovem
jogadora das iniciadas dos 3A recebe a noticia que tinha um tumor, um Lipoma e "informa a Marilia
Viegas que não podia treinar durante três meses, o período indicado pelos médicos para o tratamento
deste problema", conta a mãe. A mãe que diz sempre ter pago os 15 euros da mensalidade e as
quotas de associada do clube, ficou ainda mais revoltada quando "um dia a minha filha pediu-me para
ir ver um treino porque tinha saudades das colegas e foi. Lá a Marilia disse-lhe que tinha de devolver o
equipamento, que não faziam conta com ela e que jogadoras existiam muitas", acrescenta Celeste
Costa. Perante o que classifica de "injustiça para com uma criança" que é sua filha, mas "pode
acontecer com qualquer outra pessoa", a mãe da jogadora alerta para a intervenção da Câmara, que
apoia financeiramente os 3A, e mesmo da Federação. O Almeirinense contactou Marilia Viegas, pelas
16h13 minutos, que disse "não quero falar nessas coisas que não têm ponta por onde se pegue".
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Calendários dos campeonatos do INATEL
já estão deﬁnidos
A Agência de Leiria da Fundação
Inatel, informa todos os interessados
(Associações, Clubes e CCDs), que
foram definidas as datas para abertura das inscrições nas várias modalidades dos desportos colectivos.
Pretendemos assim, proporcionar a todos os interessados, a possibilidade de
participarem em Campeonatos devidamente organizados, com custos reduzidos, de âmbito Distrital e Nacional.
Estão abertas as inscrição para as

modalidades de: Andebol, Basquetebol, Futebol, Futsal e Voleibol de 1
de Setembro a 15 de Outubro de 2014.
Para esclarecimento de qualquer dúvida, devem contactar para:
Fundação Inatel – Agência de Leiria,
casa Miguel Franco.
Rua João XXI, 3º - R/C – Loja D
Telf. 244 832 319 – 244 834 017. Fax:
244 834 735. E-mail: vlima@inatel.pt –
ag.leiria@inatel.pt
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Ana Maria Ursu a um passo de ir a Angola
 Salete Costa

O Andebol Clube de
Oliveira de Frades tem
motivos para sorrir. Ana
Maria Ursu, guarda-redes,
acaba de ser novamente
convocada para mais um
estágio na Selecção Nacional de Juniores de Portugal.

“É com grande satisfação
que informamos qua a
nossa atleta Ana Maria
Ursu foi novamente convocada para o Estágio da
Selecção Juniores “C” de
Portugal que irá participar
nos jogos da CPLP que vão
se realizar em Angola entre
os dias 24 de Julho e 4 de

Agosto do presente ano”,
anunciou Rafael Almeida,
através das redes sociais.
O treinador e dirigente do
ACOF mostra-se orgulhoso e assume que esta é
uma boa notícia também
para o andebol distrital e
ainda um reconhecimento do trabalho realizado

Torneio a chegar
O Torneio «Terras de Lafões» realiza-se nos dias 3, 4, 5 e 6 de Julho de 2014,
na que será a 11.ª edição de uma competição que tem galgado as margens de
/DI}HVOHYDQGRPDLVORQJHRQRPHGH2OLYHLUDGH)UDGHV$¿QDOKDELWXDOPHQWH
são centenas as atletas, muitas vezes acompanhadas pelas famílias, que chegam
a esta vila lafonense para participar num Torneio que tem ganho fama graças à
qualidade da organização.
Este ano, conforme adiantámos em Abril, o Torneio será para os escalões
de Juvenis/Juniores - atletas nascidas em 1998,1997 e 1996,1995 - e Infantis/
Iniciadas - atletas nascidas em 2002,2001,2000 e 1999.
Os jogos deste Torneio irão ser disputados no novo Pavilhão Municipal de
Oliveira de Frades, mas, se o número de equipas assim o exigir, os jogos poderão
estender-se também ao pavilhão que está a ser ultimado junto à escola sede do
Agrupamento de Escolas oliveirense.

por terras oliveirenses. A
atleta, actualmente com
15 anos, está no andebol
desde os 12, e o treinador
conhece bem Ana Maria
Ursu que já foi anteriormente convocada. “Ela
está mais crescida, mais
PDGXUD,UiVXSHUDUDVGL¿culdades de adaptação que
teve anteriormente com
maior facilidade. Acredito que esta convocatória
é muito importante para
ela. Apesar da listagem
da convocatória para os
jogos em Angola ainda
não ter sido publicada,
temos informação que ela
será convocada. É uma excelente notícia”, sublinha.
Afinal, a acrescentar ao
feito para a atleta a nível
individual, há ainda que
contar com a importância
a nível motivacional para
as restantes colegas e dirigentes. “Muitos parabéns a

A jovem de 15 anos, com 1,80m, tem um futuro auspicioso

nossa atleta pelo trabalho
que vem desenvolvendo
e a todas as pessoas que
trabalham com a Ana,

sejam atletas, dirigentes
e treinadores que a tem
ajudado no seu percurso”,
¿QDOL]RX5DIDHO$OPHLGD
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Equipa de Andebol é Vice-Campeã Distrital
 AEV

No ano letivo pautado pelo
excelente desempenho nas
competições do Desporto Escolar Distrital, a equipa de Infantis
B – Masculinos do Agrupamento de Escolas de Vouzela
(AEV) sagrou-se vice-campeã
distrital, apenas perdendo na
¿QDOFRPRVDQGHEROLVWDVGD
Escola Básica de Ínsua (Penalva do Castelo).
Num percurso, em 2 fases,
no qual derrotam, por vantagem
expressiva, as equipas: Escola
Básica Dr. Azeredo Perdigão
- Abraveses /Viseu, Escola
Básica e Secundária de Oliveira
de Frades e Escola Básica Grão
Vasco – Viseu – os jovens atletas do Agrupamento de Escolas
de Vouzela ( do 5.º e 6.º anos
), orientados pelo professor
3DXOR&iOmRFHGHUDPQD¿QDO
perante uma equipa constituída
, quase na totalidade, por alunos

A equipa de Infantis B – Masculinos. Foto: AEV
do 7.º ano.
De referir que o resultado
agora alcançado enquadra-se
numa aposta nesta modalidade
a nível concelhio, desde o ano
letivo anterior. Assim, mercê
de um protocolo entre a Associação de Andebol Distrital, a
Câmara Municipal de Vouzela,
a Associação Social / Cultural

e Recreativa de S. Miguel do
Mato e o Agrupamento de
Escolas de Vouzela, visando a
promoção/ desenvolvimento
do andebol desde o 1.º ano de
escolaridade. Neste sentido,
têm sido realizadas diversas
ações – Festand – destinadas
aos alunos do 1.º e 2 .º ciclos
, orientadas por técnicos da

Associação Distrital e da secção
de andebol da Associação de S.
Miguel do Mato , os quais têm
desenvolvido um excelente trabalho junto dos nossos alunos.
Atualmente, existe um
grande número de praticantes
federados masculinos e femininos, nos diferentes escalões
de formação, representando a
ASCR de S. Miguel do Mato
e ao nível do desporto escolar
o Agrupamento de Escolas de
Vouzela competiu, neste ano
letivo com cerca de 3 dezenas
de atletas, em Infantis B (Femininos e Masculinos), conseguido respetivamente os títulos
de Campeão e Vice-Campeão
Distrital.
Estão pois de parabéns os
jovens atletas do AE de Vouzela
e os professores responsáveis
pela modalidade, o professor
Marco Pereira, setor feminino
e o professor Paulo Cálão,
masculinos.
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