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Candidato do PS quer maior
envolvimento no Garci Cup

no início do ano o montante
de apoio financeiro adequado
para o evento e disponibilizá-
lo atempadamente; a Câmara
Municipal deverá colocar fun-
cionários à disposição da or-
ganização pa ra auxílio às dife-
rentes necessidades como o
auxílio técnico à organização,
o acompanhamento das equi-
pas, ou a recolha de lixo; deve
criar um gabinete de promo-
ção turística junto do secreta-
riado do torneio, com divulga-
ção geral de Estarreja, dos es-
tabelecimentos de restauração,
das potencialidades locais e
com organização de visitas tu-
rísticas”.|

ESTARREJA Por considerar
que o Garci Cup [Torneio In-
ternacional Cidade de Estarreja
de Andebol] “é um excelente
veículo de animação e promo-
ção de Estarreja e de dinami-
zação do tecido comercial lo-
cal”, Fernando Mendonça, can-
didato do Partido Socialista
(PS) à Câmara Municipal de
Estarreja, enalteceu a organi-
zação do torneio, pelo Estarreja
Andebol Clube, não só “pelo

sucesso desportivo”, mas tam-
bém “por toda a dinâmica eco-
nómica e de animação, que
ofereceu a Estarreja” durante
os dias da competição.

Assim sendo, o candidato so-
cialista defende este torneio,
“tal como outros acontecimen-
tos desportivos de outras mo-
dalidades que se realizam no
nosso município pode e deve
ser potenciado por parte da
autarquia, através de outro tipo

de empenho, de uma partici-
pação efectiva na organização
e de outro tipo de apoios”.

No caso de ser eleito, Fer-
nando Mendonça pretende
que a autarquia assuma uma
maior responsabilidade na or-
ganização do torneio: “a Câ-
mara deve ser parceira efectiva
da organização do Garci Cup
através de um envolvimento
activo de representantes ca-
marários; deverá estabelecer
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Luís Silva defende
baliza da Artística
por mais uma época

Avelino Conceição

ANDEBOL Luís Silva renovou
contrato, por mais uma época,
com a Artística, o que vai per-
mitir ao guarda-redes de 26
anos cumprir a quarta tempo-
rada ao serviço do clube de
Avanca. Sem dúvida uma boa
notícia para o plantel orientado
por Luís Santos, já que se che-
gou a equacionar a sua saída
após as boas exibições no Na-
cional da 1.ª Divisão.

Recorde-se que Luís Silva já
havia sido peça fundamental
no plantel avancanense aquan -
do da subida, há duas épocas,
ao principal campeonato por-
tuguês, tornando-se num dos
jogadores mais apreciados pela

massa associativa. Natural de
Carregal do Sal, Viseu, onde deu
o primeiros passos no Andebol,
cedo Luís Silva ingressou no
Benfica, clube pelo qual repre-
sentou as equipas de Juniores
e de Seniores. Antes de ingres-
sar na Artística, o experiente
guardião tinha representado o
Ac. Viseu e o Sp. Espinho.

Luís Silva aumenta assim o
lote de jogadores que prolon-
garam o seu vínculo com o
clu be, estando pendentes mais
alguns casos idênticos, que po-
derão ficar resolvidos nos pró-
ximos dias. Daan Garcia (ex-
São Bernardo) e Albano Lopes
(ex-Águas Santas) são, para já,
os dois reforços garantidos
para a nova época.

A equipa sénior entrou final-
mente de férias, encerrando a
época desportiva no último
do mingo com a participação
no Torneio Garci Cup. A vitória
no escalão de Seniores, após
derrotar na final a equipa do
Estarreja Andebol Clube, per-
mitiu-lhe fechar a temporada
2012//2013 com mais o troféu
de primeiro classificado.|

D.R.
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Andebol (competições europeias): Allavarium ´recusa´ Liga dos Campeões e
´jogará´ a Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2013

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL: http://www.terranova.pt/index.php?idNoticia=123772

/

 
Andebol (competições europeias): Allavarium 'recusa' Liga dos Campeões e 'jogará' a Taça EHF. Aveiro
2013-06-30 16:40:16 A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) confirmou nove clubes nacionais a
participarem nas competições europeias na época 2013/2014. No sector feminino o clube aveirense,
Allavarium campeão nacional, optou por jogar a Taça EHF em vez da Liga do Campeões, devido a
questões financeiras. Também na Taça EHF irá estar o Colégio João de Barros. Alcanena e Gaia irão
disputar a Taça Challenge enquanto a Juventude Desportiva do Lis estará na Taça das Taças. No setor
masculino, o FC Porto vai tentar a qualificação para a Liga dos Campeões, Benfica e Sporting vão
disputar a Taça EHF e o Águas Santas a Taça Challenge.
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Avelino Conceição

Chegou ao fim, no domingo, e
após cinco intensos dias, a
quarta edição do “Garci Cup”,
torneio de andebol que reuniu
cerca de 2.300 atletas, em re-
presentação de 135 equipas. 

Após uma cerimónia de aber -
tura, na qual desfilaram todas
as equipas, que assistiram, ain -
da, a um grande espectáculo de
luz e muita música, o jogo Ala-
varium-SAR Balomano, em se-
niores femininos, marcou o ar-
ranque desportivo do evento.

Depois, distribuídos por 11
pavilhões, seguiu-se uma in-
tensa maratona de jogos (mais
de 350) durante quatro dias,
com os participantes a procu-
rarem um lugar na final de do-
mingo, ou, caso não fosse pos-
sível, alcançar os melhores lu-
gares possíveis nos mais diver-
sos escalões em disputa.

Entre as várias finais dispu-
tadas no domingo, houve
umas que ficaram mais na re-
tina. E, nesse aspecto, destaque
para o jogo de Juvenis femini-
nos entre o Maiastars e o Atlé-
tico Guardés, partida apenas
decidida a sete segundos do
fim, a favor das meninas da ci-
dade da Maia. Este encontro
disputou-se sob um ambiente
fantástico, com muitos espa-
nhóis, que invadiram Estarreja,
na bancada.

O encontro Santo Tirso-FC
Gaia, em juniores masculinos,
também não deixou ninguém

“Garci Cup 2013” foi um sucesso 
Andebol A maratona de jogos, que deu vida ao concelho de Estarreja, não deixou ninguém indiferente

indiferente, tal foi a emoção da
partida, que coroou a primeira
formação.

Após as finais dos escalões
mais jovens fez-se uma “pausa”
para a cerimónia de encerra-
mento, com todos os atletas a
passaram pelo recinto em am-
biente de festa.

Foram premiados os melho-
res, tanto a título individual,
como colectivo, e após as res-
pectivas cerimónias o torneio
encerrou com as finais dos es-
calões seniores. No sector fe-
minino, o Alavarium defrontou
o Maiastars, sendo que as avei-
renses, treinadas por Ulisses
Pereira, impuseram o seu es-

Queria dar um agradeci-
mento muito especial a todos
os elementos que tornaram
possível este torneio, que é já
um dos maiores do país.
Muito abrigado a todos pela
vossa presença e esperamos
por todos vós no ‘Garci Cup
2014’”.

Luís Silva
Presidente do Estarreja 

Andebol Clube

Quero dar os parabéns since-
ros a todos aqueles que colo-
caram este magnífico torneio
a andar, Isto que estamos
aqui a ver é bom para vocês e
para o andebol aveirense.
Hoje (domingo), somos a ca-
pital do andebol. Parabéns a
todos”.

João Lemos
Presidente da Associação 

de Andebol de Aveiro

Muitos parabéns a todos por
terem vindo até à cidade de
Estarreja. O que todos vocês
nos proporcionaram foi gi-
gantesco, maravilhoso. A or-
ganização conseguiu fazer de
Estarreja a capital nacional do
andebol”.

Abílio Silveira
Vereador do Desporto 

da Câmara de Estarreja

REACÇÕES

Vencedores
Infantis
A.A. Espinho (femininos)
Sp. Espinho (masculinos)
Iniciados
Alavarium (femininos)
Académico (masculinos)
Juvenis
Maiastars (femininos)
S. Bernardo (masculinos)
Juniores
Académico (femininos)
Santo Tirso (masculinos)
Seniores
Alavarium (femininos)
A.A. Avanca (masculinos)
Veteranos
FC Porto (masculinos)

tatuto de campeãs nacionais e
venceram o encontro. 

O torneio “encerrou” com o
jogo Estarreja Andebol Clube-
Artística de Avanca, que os
avancanenses, sem grande sur -
presa, venceram, revalidando
o troféu.

Este torneio, que envolveu
centenas de pessoas, foi um su-
cesso e pelos milhares de par-
ticipantes (e  os seu familiares)
que levou a Estarreja teve, cer-
tamente, um impacto finan-
ceiro no comércio da cidade,
ficando a certeza que esta or-
ganização tem capacidade
para levar a cabo a quinta edi-
ção do evento.|

O torneio proporcionou grandes momentos de andebol

PHOTOREPORT.IN
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Silvino Cardoso

O Campo 1º Maio no Fontelo
foi o palco escolhido para a 1ª
edição do Festand ATL, orga-
nizada pela secção de andebol
do Académico Viseu. 

Tratou-se de um festival de-
dicado ao andebol e à activi-
dade física, tendo contado com
a participação de mais de 200
crianças, de várias instituições
com Actividades Tempos Li-
vres (ATL) da cidade de Viseu,
ultrapassando todas as expec-
tativas.  

Foi, sem dúvida, uma grande
jornada de promoção de an-
debol. “É entusiasmante ver
tantos jovens a jogar” dizia um
espectador atento. Na reali-
dade foi um sucesso. 

Além da entrega dos atletas
a todos os níveis, foi um Fes-
tand bem organizado. A pre-
paração, organização dos jo-
gos, estações com actividades,
circuitos gímnicos e de perícias
motoras com bola, 5 campos
de mini andebol, sistema de
som, espaços amplos, água, ali-
mentação, etc., foi um trabalho
elogiado por todas as pessoas
envolvidas. Foi, sem dúvida,
um convívio com muita alegria
e boa disposição.

Paulo Ferraz, responsável
pela organização afirmou ao
nosso jornal: -“O nosso grande
objectivo é a divulgação do an-
debol junto das instituições,
dos jovens e pais, e ao mesmo
tempo, cativá-los em trazer os

jovens para a prática da  mo-
dalidade. Entendo que a divul-
gação é muito importante para
que as crianças despertem o
interesse pelo Andebol”. O di-
rigente adiantou que “este é
apenas o início de um trabalho
que tem de passar obrigatoria-
mente pelas escolas. Actual-
mente, em Viseu, apenas o
Agrupamento de Abraveses
tem andebol no desporto es-
colar. Queremos que outras es-
colas o tenham e para isso va-
mos fazer acções nas escolas,
promover parcerias, fomentar
protocolos, no fundo criar si-
nergias positivas entre escola
e clube”.

“Este foi o ano zero do pro-
jecto e a próxima época há
muito que está ser preparada,
com várias iniciativas em
curso abertas às crianças dos
6 aos 11 anos, de ambos sexos,
que decorrerão todos os sába-
dos das 9 às 12h00 no Pavilhão
dos Desportos Vilabeira em
Repeses. Como os projectos se
fazem com gente, nos últimos
meses juntaram-se mais pes-
soas a esta equipa de trabalho,
que muito se tem esforçado
para voltar a ter muitos prati-
cantes de andebol e ter equipas
competitivas a nível nacional
em todos os escalões”, reiterou
Paulo Ferraz. 

Paulo Ferraz assumiu a for-
mação do clube, apoiado por
Miguel Fernandes, também jo-
gador da equipa sénior do Aca-
démico, puserem em marcha
a Escola Andebol Académico,
que arrancou em Setembro de
2012, destinada aos escalões de
Infantis, Iniciados e Juvenis.
Conta com meia centena de jo-
vens a praticar diariamente an-
debol e a jogar nos quadros
competitivos da FAP e nos
campeonatos da Associação
de Andebol Viseu. |

Campo 1.º de Maio acolheu festa da secção de andebol

Festival dedicado ao
andebol e à actividade
física contou com a
participação de mais
de duas centenas de
crianças

“Festand” 
de Andebol 
foi um sucesso
Académico de Viseu Mais de 200 jovens mostraram 
as suas habilidades na prática de uma modalidade 
que os responsáveis pretendem dinamizar

PEIXOTO IMAGEM
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treinos do Marítimo, 9h e 18h, Santo
António. • Treinos do Marítimo B, 10h e 17h, Santo
António. • Exames médicos do União da Madeira,
na parte da manhã, e treino, 17h00, Vale Paraíso,
Camacha. • 1.º Torneio “Camacha Cup” (Futebol
Jovem – 10/19 anos), até sábado. • A equipa de
Sub-12 do CD Nacional na Iber Cup, em Lisboa,
até sábado. • Sub-10, Sub-14 e Sub-15 do CD
Nacional/Sub-10, Sub-11, Sub-12 e Sub-13 do
Marítimo/duas equipas de Benjamins do CF Ando-
rinha na 20.ª edição da Aveiro Cup, até sábado. •
Selecção Nacional Sub-20 no Mundial da catego-
ria, na Turquia, com José Sá (guarda-redes do Ma-
rítimo), até dia 13. Hoje: PORTUGAL-Gana, oitavos-
de-final, 17h (RTP1). Croácia-Chile, 17h.
Colômbia-Coreioa do Sul, 19h. Iraque-Paraguai,

19h. • Rui Silva (guarda-redes do CD Nacional) em
estágio na Selecção Sub-19, em Rio Maior, até
amanhã. • Captações para o futebol jovem do AC
Milan/Madeira, 19h, Ribeira Brava. • Sub-13 do
CD Nacional no Torneio Sesimbra Cup, até do-
mingo.
VELA • Os madeirenses João Rodrigues (CTM),
Guilherme Marques (CNF) e Frederico Rodrigues
(CTM) no Campeonato da Europa – Classe “RS:X”
de seniores e juniores (Windsurf/Prancha-à-Vela),
em Brest, França, até domingo.
ANDEBOL DE PRAIA • Inscrições para o Circuito
de Andebol de Praia (3 etapas), na Marina do Lu-
gar de Baixo, Calheta e Santana.
BASQUETEBOL • 16.º Torneio do CAB-Madeira
(para jovens dos 12 aos 15 anos), com mais de 20

equipas, até domingo. Hoje: jogos de manhã e à
tarde. “Jam Sessions” (à noite), no Pavilhão. • Tor-
neio Minicesto 2013 (Mini-10 e Mini-12), até hoje.
CANOAGEM • Actividade de Ocupação dos Tem-
pos Livres na Ponta do Sol, até 9 de Agosto.
CICLISMO • Edição 2013 do “Tour” (Volta a
França em Bicicleta), até dia 21.
TRAIL • Inscrições para o 1.º Trail do CD Gara-
chico (16 e 28 km).
DIVERSOS • O Club Pés Livres da Madeira – As-
sociação de Montanhismo realiza passeio/via-
gem/excursão à Polónia, até domingo. • Campo de
Férias “GARRAS” (para jovens dos seis aos 13
anos), pelo CS Marítimo, até dia 31.
TÉNIS • Torneio de Wimbledon (3.º Grand Slam da
época), em Londres, até domingo.
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Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� A praia de São Pedro de Moel acolhe
já este fim-de-semana a primeira eta-
pa do circuito regional de andebol de
praia, um dos principais focos de ani-
mação das estâncias balneares da re-
gião.  Numa altura em que a modali-
dade procura conquistar novos mer-
cados, o presidente da Associação de
Andebol de Leiria revela as fragilida-
des e dá a conhecer novos projectos e
oportunidades.
O circuito de andebol de praia chega
este fim-de-semana aos areais do
distrito. Há novidades?
A Federação de Andebol de Portugal
(FAP) resolveu finalmente apoiar esta
vertente, porque entende que é um
excelente veículo de promoção e
preenche o vazio entre épocas. Leiria
é o pioneiro do andebol de praia no
País e tem um grande peso, com qua-
se 80% dos atletas. Agora, queremos
dar um salto. Temos três ou quatro
parceiros muito importantes e o Ins-
tituto Politécnico de Leiria vai dar-nos
apoio em comunicação e imagem. A
Andebol TV irá fazer a cobertura de al-
gumas finais e todos os jogos terão co-
bertura em live streaming. As quatro
etapas de Leiria são pontuáveis para
o circuito europeu e o passo seguinte
é trazer equipas estrangeiras. 
Vamos ter este ano o regresso de
vários craques, o que faz lembrar os
anos em que Carlos Resende enchia
o areal da Praia do Pedrógão...
Vamos ter mais equipas do que o ano
passado. E estamos a falar de grupos
de amigos que estão a  mostrar aos clu-
bes que apesar da crise, com trabalho,
tudo se consegue. Quanto aos craques,
já lhes é dada autorização para joga-
rem andebol de praia, porque os clu-
bes entenderam que até é bom para os
atletas ocuparem esse espaço de tem-
po. E seguro, porque em 15 anos, o nú-
mero de lesões é muito reduzido. 
Como é que os locais reagem à pas-
sagem do andebol de praia pelos
seus areais?
Tivemos de lavar uma imagem, que
não era muito boa, mas começam a
valorizar. Metemos 600 atletas na
praia, mais familiares, que perma-
necem das nove da manhã à meia-noi-
te. Os comerciantes ficam a ganhar,
porque o andebol de praia deixa mui-
to dinheiro por onde passa.
Para a AAL também é importante
em termos financeiros? 
Claro. Isso não se pode esconder de
forma nenhuma, é importante para a
AAL e para os Clubes Organizadores. 
O andebol para deficientes é uma
prioridade da AAL?
É uma área onde Leiria foi, mais uma
vez, pioneira. Temos a primeira equi-

“O andebol de praia deixa muito
dinheiro por onde passa”

Mário Bernardes, presidente da Associação de Andebol de Leiria

DR

pa para deficientes intelectuais, no
Batalha Andebol Clube, e vamos ar-
rancar com um campeonato distrital
entre Cercis. Há ainda dentro do pro-
jecto do Andebol 4 All, o Andebol dis-
putado em cadeira-de-rodas de 4 e de
7, em que uma equipa da Associação
Portuguesa de Deficientes de Leiria irá
disputar a Taça de Portugal. A inclu-
são é uma das nossas prioridades e te-
mos esperança que estes projectos
singrem.
A apresentação nacional do pro-
jecto Andebol 4 Kids levou 600
miúdos ao Estádio Municipal de
Leiria. Os clubes aproveitaram a
ocasião para fazer recrutamento?
O andebol foi a primeira modalida-
de a fazer este tipo de eventos, mas
hoje vamos às escolas e ouvimos fa-

lar de râguebi, de basquetebol, de
atletismo e de futebol, mas não de
andebol. Este projecto surge da ne-
cessidade urgente de aproximar a
modalidade das escolas. Surge uma
nova modalidade, que é o andebol
de quatro, que pode ser jogado em
qualquer espaço. Vamos dar forma-
ção gratuita aos professores e en-
tregar um kit às escolas, com bolas,
coletes e balizas. No concelho de Lei-
ria, nos agrupamentos de Maceira e
Carreira, já temos quase 800 miúdos
a jogar andebol. Agora, temos de
criar condições  para os clubes lá
irem fazer captações. E essa é uma
dificuldade que a AAL tem. 
O andebol tem perdido força nal-
guns pontos do distrito. Esta é uma
boa forma de dar volta a isso?
Sem dúvida. Há dificuldade em cap-
tar, porque não há poucos técnicos
e o distrito é grande. Por isso, esta-
mos sempre sujeitos aos gostos do
professor de Educação Física. Se
gostam de andebol, é andebol que os
alunos vão jogar. Por isso, a nossa es-
tratégia passa por captar os docen-
tes. 
Leiria é a principal potência de an-
debol feminino?
Não tenho dúvidas. Os clubes de Lei-
ria são os que melhor trabalham no
feminino e os resultados estão à
vista. O Colégio João de Barros es-
teve presente na final da Taça de Por-
tugal e perdeu o campeonato no
último segundo. A Juventude do
Lis esteve na final da Supertaça. Te-
mos dois clubes nas competições eu-
ropeias há uma série de anos con-
secutivos. Não é obra do acaso,
como é óbvio, mas o futuro não
está garantido. As questões finan-
ceiras podem importunar. Feliz-

mente, não tem acontecido. 
Já o AC Sismaria esteve perto e subir
à 1.ª Divisão masculina. O que falta
para o distrito ter uma equipa no
patamar principal?
Acredito que terá de passar por par-
cerias com clubes de topo, seja o FC
Porto, o Benfica ou o Sporting, prin-
cipalmente porque é fundamental
fazer a diferença nos jogos decisivos
da 2.ª Divisão. O mais difícil é dar o
salto, porque mesmo essa equipa
não iria fazer má figura. Tivemos
essa prova quando jogou com o
ABC, para a Taça de Portugal, que só
não ganhou porque não calhou. Isso
deu-me a certeza que podemos es-
tar no topo, onde estão muitos atle-
tas nossos. Tenho esperança que
esses jogadores que saíram para es-
tudar comecem a regressar.
É possível a AAL ter um papel acti-
vo nessa questão?
A AAL está empenhada e activa.
Ainda não falou com os clubes de
Leiria, mas já falou com os emble-
mas de topo para perceber qual é a
viabilidade para criar essas parcerias.
A abertura é total.
Um andebol que tem dos melhores
do Mundo, mas na arbitragem...
Portugal tem quatro duplas interna-
cionais e duas são de Leiria. Uma des-
sas, Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
esteve entre as seis que chegaram
mais longe no Campeonato do Mun-
do e estiveram na final four da Liga
dos Campeões. Uma dupla portu-
guesa entre as melhores implica que
seja mesmo fora de série, porque as
pressões políticas a este nível são
enormes e Portugal é  muito peque-
no. Além do mais, têm feito um tra-
balho fantástico na dinamização dos
30 miúdos da escola de arbitragem.

“Uma dupla
portuguesa entre
as melhores
implica que seja
mesmo “fora de
série”, porque as
pressões políticas
a este nível são
enormes e
Portugal é  muito
pequeno”

Em destaque
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Andebol
S. PEDRO DO SUL 
RECEBE ENCONTRO 
NACIONAL 

O Encontro Nacional de 
Andebol em minis femi-
nino, destinado a crianças 
entre os 9 e os 10 anos de-
corre em S. Pedro do Sul 
de 4 a 7 de julho. 

No encontro vão partici-
par 22 equipas, num total 
de 350 atletas.

A prova é organizada 
pela Associação de Pais 
do Agrupamento de Esco-
las de S. Pedro do Sul em 
parceria com a Federação 
de Andebol Portugal, As-
sociação de Andebol de 
Viseu, câmara munici-
pal, junta de freguesia e 
Agrupamento de Esco-
las.  MC
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Infantis femininos – Encontro Nacional

Sanjoanense conquista título nacional

Sanjoanense  17
Maistars  13

Sanjoanense: Carla Moreira; 
Cláudia Moreira; Joana Pinho; 
Ana Vieira; Lara Santos; Rita Lei-
te; Eulália Silva; Mariana Rocha; 
Carolina Pereira; Francisca Silva; 
Ana Henriques; Joana Alves e 
Ana Tavares.
Treinadores: Rui Andrade e Ma-
nuel António.

Depois da conquista 
do título regional, a Sanjo-
anense sagrou-se campeã 
nacional no último fim de 
semana. Foram três dias 
de competição, com muitas 
partidas disputadas, mas 
com a equipa alvinegra a 
realizar uma excelente exi-
bição e a ultrapassar todas 
as suas adversárias, garan-
tindo assim a sua presença 

na final.
No derradeiro encon-

tro, frente ao Maistars, a 
Sanjoanense voltou a estar 
em grande nível, batendo a 
equipa da Maia por 17-13. 
Foi um encontro emocio-
nante, com as alvinegras 
a entrarem no jogo com 
grande ambição e determi-
nação para a conquista do 
título nacional.
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INFANTIS DE 
ANDEbOL 

cONquISTAM 
TíTuLO NAcIONAL

P 16
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andebol de praia: 
regiÃo no circuito

Alcobaça e Nazaré voltam a estar em 
destaque no circuito regional de andebol 
de praia, competição que termina no Nor-
park (Sítio) no fim de semana de 26 a 28 
de julho. Uma semana antes, Paredes de 
Vitória recebe a quarta etapa, enquanto 
a Praia da Nazaré será palco da terceira 
etapa, no fim de semana de 12 a 14.
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andebol: jorge rito 
renova no benfica

o alcobacense jorge Rito renovou 
contrato com o Benfica e vai iniciar a 
terceira temporada consecutiva ao ser-
viço da equipa de andebol das águias. 
o treinador falhou a conquista do título 
nacional, mas garantiu a segunda Su-
pertaça consecutiva para o clube. Esta 
temporada, o Benfica foi eliminado nos 
quartos-de-final da Taça de Portugal 
pelo rival Sporting, treinado por outro 
alcobacense: Frederico Santos.
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O Pavilhão Multi-
úsos Municipal 
António Sarai-

va, em Peso da Régua, este-
ve ao rubro, durante a disputa 
da final do Encontro Nacio-
nal de Andebol - Infantis 
Masculinos, que opôs o S. L. 
Benfica ao A.A. Águas San-
tas. 

A final foi disputada com 
talento. Durante os quaren-
ta minutos da partida, os jo-
gadores de ambas as equipas 
foram inexcedíveis. A dis-
puta ditou a vitória do S.L. 
Benfica, por 19-18. A alegria 
dos jovens benfiquistas con-
trastava com a desilusão dos 
jovens desportistas do A.A. 
Águas Santas que, apesar da 
derrota, mantiveram a digni-
dade e o desportivismo com 

que envergam a camisola da 
sua equipa. 

Nuno Gonçalves, presi-
dente do município reguense, 

felicitou as 26 equipas parti-
cipantes neste Encontro Na-

cional de Andebol - Infantis 
Masculinos, sublinhando que 
o futuro augura grandes mo-
mentos para o andebol na-
cional. 

A Associação Desportiva 
de Godim ficou classificada 
em 19.º lugar. O resultado 
não premiou o desempenho 
dos jovens godinenses em 
campo. Apesar disso, distin-
guiram-se como anfitriães 
exemplares do Encontro Na-
cional, o que prestigia a his-
tória desta Associação. 

Uma vez mais, Peso da 
Régua demonstrou que os 
equipamentos de que dispõe 
possibilitam a realização de 
provas de diferentes modali-
dades, com a qualidade exi-
gida.

Encontro Nacional de Andebol - Infantis Masculinos

Benfica vence na Régua

Andebol
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Nos dias 6 e 7 de 
julho, a Associa-
ção de Andebol 

de Vila Real vai organizar a 
6ª. Edição do Tribol de Praia 
Cidade de Vila Real/Sernor 
Caixilharias, um evento des-
portivo que vai juntar16 equi-
pas de vários pontos do Norte 
país.

Em competição estarão as-
sim três modalidades, o an-
debol, o futebol e o voleibol, 
todas disputadas no campo de 
areia do Complexo Desporti-
vo do Codessais. “As equi-
pas não têm especialistas em 
apenas uma das modalidades, 
porque cada uma tem que dar 
o seu melhor nas três” referiu 
ao Nosso Jornal Adriano Ta-
vares, presidente da Associa-
ção de Andebol de Vila Real, 
referindo no entanto que são 
esperados atletas de reno-
me nacional para participar e 
apadrinhar o torneio.

Assim, as equipas, compos-
tas por oito elementos, têm 
que conseguir o melhor re-
sultado nas três modalidades 
para conseguir vencer, sendo 
de recordar que no ano passa-
do foi uma equipa de Aveiro a 
grande vencedora do torneio.

Adriano Tavares explicou 
ainda que a competição tem 
conseguido ganhar notorie-

dade ao longo dos últimos 
anos, podendo mesmo contar 
este ano com cobertura tele-
visiva.

Embora haja prémios mo-
netários ‘em jogo’, o mais in-
teressante do Tribol de Vila 
Real são “os laços de amizade 
que se criam” e o “bom am-
biente” que se vive entre as 
equipas.

Apesar de ter uma ‘estru-
tura logística pesada’, a As-
sociação tem conseguido dar 
visibilidade ao evento que, or-
ganizado com o apoio da Câ-
mara Municipal de Vila Real, 
atualmente está integrada no 
programa das Festas da capi-
tal de distrito e já conseguiu 
visibilidade nacional.

MM 

Tribol

Andebol, Futebol e Voleibol

Tribol de Praia volta a animar o Codessais
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O trabalho de promo-
ção do andebol e de 
captação de novos 

atletas junto das escolas é 
fundamental para a reanima-
ção da modalidade na região 
de Castelo Branco. 

A afi rmação é de Miguel 
Fernandes, diretor executivo 
da Federação Portuguesa 
de Andebol que participou 
segunda-feira, dia 17 de ju-
nho, na tomada de posse dos 
novos órgãos da Associação 
de Andebol de Castelo Bran-
co, uma equipa liderada por 
João Romão. 

Este organismo associa-
tivo foi a votos dia 17 de 
junho, tendo sido a única 
lista a submeter-se a sufrágio, 
e vai liderar os destinos da 
Associação no quadriénio 
2013/17. 

Voltar a ter Castelo Bran-
co na ribalta da modalidade 

Associação distrital da modalidade tem novos dirigentes

Andebol aposta nas escolas para recuperar a auréola perdida

“é uma expetativa legítima 
e fi camos muito felizes por 
ver uma equipa jovem, só de 
gente ligada ao andebol, que 
falam ‘andebolês’, sendo por 
isso capazes de lançar agora 
boas sementes para, dentro 
de quatro anos estarem a 
colher os seus frutos”, porque 

“devem ter uma estratégia 
para desenvolver e médio 
ou longo prazo e não para ter 
resultados no imediato”. 

Miguel Fernandes avan-
ça ainda que “a Federa-
ção tudo fará para ajudar, 
pode não ser com meios 
fi nanceiros, mas com meios 

humanos, ou organizando 
aqui eventos que possam 
dinamizar a modalidade”.  
E reiterou que “o trabalho 
desenvolvido nas escolas 
pelo professor João Silva 
conta já com o apoio dos 
clubes (Associação Despor-
tiva Albicastrense e Casa do 

Benfi ca de Castelo Branco), 
mas tem de continuar a 
ser apoiado também pela 
Federação e, se possível, 
conseguir-se que outros 
clubes voltem a ter a mo-
dalidade e, os que nunca 
tiveram, comecem a ter. O 
objetivo é que os atuais 96 
atletas, seja um número para 
ir crescendo”. 

Revelou ainda que estão 
a ser celebrados protocolos 
com associações de distritos 
vizinhos, como Guarda e 
Portalegre, “para dinamizar 
torneios e atividades mais 
próximas, evitando as atuais 
deslocações e gastos que a 
Associação de Andebol de 
Castelo Branco tem supor-
tado”. No fundo “queremos 
cuidar do bom que se faz e 
ir semeando novas oportu-
nidades”.  

Recorde-se que devolver 

o dinamismo que a modali-
dade outrora teve na região 
é um dos principais objetivos 
da equipa da Associação de 
Andebol de Castelo Branco 
agora empossada. 

João Romão corrobora a 
opinião do diretor executivo 
da Federação, garantindo 
que “a aposta é no sentido de 
aumentar o número de clubes 
que se dedicam ao andebol e 
o número de atletas, garan-
tindo assim o futuro”. 

Defende, tal como Mi-
guel Fernandes, a importân-
cia do trabalho nas escolas. 
“Só desta forma poderemos 
criar mais equipas, come-
çando pelos bambis e minis, 
ter mais clubes a participar, e 
voltar a ter a força de outros 
tempos, consolidando assim 
os vários escalões, até aos 
seniores”. 
Lídia Barata

Passagem de testemunho na Associação de Andebol de Castelo Branco
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