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> Miguel Sarmento, José Pedro Coelho e José Ricardo Costa são os atletas que estão de saída do ABC.
INTERNACIONAL SUB-19

ANDEBOL

A. C. FAFE

Diogo Branquinho reforça
plantel do ABC/UMinho
Diogo Branquinho, ponta-esquerda, 19 anos, será reforço do plantel do ABC/UMinho para a
próxima temporada desportiva. É o terceiro reforço anunciado no clube bracarense.
> paulo machado

O plantel do ABC/UMinho
começa a ganhar forma tendo
em vista a participação na época
2013/2014. Diogo Branquinho
pauta-se como a mais recente
contratação do clube bracarense,
chegando a acordo para representar o ABC. O atleta vem do
São Bernardo contando com experiência ao nível das selecções,
sendo internacional sub-19. Será
uma "mais-valia" a ter em conta
no plantel comandado por Carlos Resende. Branquinho juntase a mais dois reforços já anun-

DR

Diogo Branquinho vai jogar em Braga na próxima temporada

ciados para a próxima temporada desportiva. Carlos Siqueira e
João Paulo Pinto são os duas das
caras novas do plantel do ABC
para a próxima época. Ambos
tiveram percursos semelhantes,
tendo passado pelo Sporting e
Belenenses e nas últimas épocas.
Enquanto se anuncia a chegada
de uns jogadores, outros estão de
saída. Miguel Sarmento concluiu o ciclo no ABC e na próxima temporada vai jogar no FC
Porto. De saída do clube estão
ainda José Pedro Coelho e José
Ricardo Costa.
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Diogo Branquinho reforça
plantel do ABC/UMinho
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PARA O ANO ESTÁ GARANTIDA A CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA FEMININA

Xico Andebol distingue atletas no fecho da época
> p. m.

Diogo (infantis) foi considerado
o atleta revelação do ano no Xico Andebol, enquanto Pedro
Carvalho recebeu a distinção de
atleta do ano. Como treinador do
ano foi eleito o professor Rafael,
que comandou a equipa de juniores na época que agora chega
ao ﬁm. Desta feita, o clube vimaranense encerrou a época desportiva que ﬁcou marcada pela
despromoção da equipa sénior
para a II divisão nacional, mas a
direcção mantém-se ﬁrme e com
ideias bem convictas em relação

à recuperação ﬁnanceira do
clube e a manutenção de "um
património cultural da cidade",
como referiu o presidente do
clube, Fernando Alves Pinto.
Ao ﬁm de um ano na liderança
da direcção, Alves Pinto destacou o trabalho desenvolvido —
"que só Deus sabe aquilo que
passámos" — e deixou a promessa: "pensamos em desistir,
mas não vamos desistir. Estamos
cá para aguentar o mandato até
ao ﬁm", assumiu.
Num discurso emotivo, Alves
Pinto defendeu o plano de "continuidade na refundação" do

clube e anunciou algumas novidades para a próxima temporada
desportiva. É o caso da constituição de uma equipa de andebol
feminino e também a aposta na
secção de ginástica acrobática.
Noutro plano, veriﬁcou a "necessidade" de proceder a melhorias ao nível das infraestruturas.
Para já, referiu que "o pavilhão
do Xico deve ser mais atractivo
e mais bonito". A esse propósito,
quatro arquitectos do Porto vão
preenher as paredes do exterior
com graﬁtties, fruto de um apoio
que partiu de uma outra associação de Guimarães, o Convívio.

DR

Pedro Carvalho, Diogo e Rafael foram os homenageados do Xico Andebol

Página 5

A6

ID: 48343740

21-06-2013

Tiragem: 7014

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,85 x 18,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Um sonho que
custa 15 mil euros
Andebol Ulisses Pereira, que garante a continuidade de praticamente todo o
plantel, considera que o Alavarium merece estar nas competições europeias
RICARDO CARVALHAL

Alexandre Silva
Ao conquistar o título de campeão nacional de seniores femininos, o Alavarium Andebol
Clube fez história ao trazer
para Aveiro um troféu único
na história do desporto concelhio. O feito, por si só, permite que a formação orientada
por Ulisses Pereira possa estar,
por mérito próprio, presente
nas competições europeias em
2013/2014.
Permite, mas não garante. Na
homenagem feita pela Câmara
Municipal de Aveiro, no último
domingo, à equipa campeã nacional, Ulisses Pereira fez um
apelo, não só à autarquia de
Aveiro, representada por Élio
Maia na cerimónia, como a todos os presentes, e eram muitos, entre amigos e antigos atletas e dirigentes.
O “sonho”, como referiu o
responsável técnico, tem uma
estimativa já feita. Uma espécie
de preço e custa 15 mil euros.
“As nossas atletas já estão a
produzir material promocional
do clube para poderem vender.

Ulisses Pereira quer que a equipa participe nas provas europeias

Cada uma delas ficou responsável por arranjar 100 euros
nesta iniciativa. O resto tem de
ser através das empresas e entidades oficiais. Não é um valor
extraordinário, mas para nós
marca a diferença de se conseguir ir, ou não, às competições europeias. Por tudo o que

fizeram, elas merecem lá estar”,
explica Ulisses Pereira.
Plantel fica quase todo
Na próxima época, o Alavarium vai manter toda a estrutura directiva da equipa sénior,
assim como a equipa técnica,
composta por Ulisses Pereira

e Carlos Neiva. Quanto ao
plantel há uma saída já certa, a
de Rita Alves, que, segundo o
treinador, tem a “natural pretensão de jogar mais”, visto que
é “internacional portuguesa” e
esta época que passou “fez
poucos minutos”.
Depois, tanto a experiente
Ana Seabra, como Cláudia
Correia, podem ser “forçadas”
a sair da equipa aveirense. A
primeira por ser professora “e
não saber onde vai ser colocada. A ideia é que se encontre
uma solução aqui perto. Mas
não é certo”. Já Cláudia Correia
tem, de acordo com o responsável, “uma proposta do estrangeiro, mas a permanência
dela depende, também, de encontrar uma saída profissional
adequada em Aveiro”.
Quanto a contratações, Ulisses Pereira diz que a chegar alguém será apenas “uma jogadora”, mas que ainda é cedo
para se confirmar. Até porque
a ideia é “manter o plantel praticamente todo”, fazendo fé na
máxima de que em equipa que
ganha não se mexe”.|
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Sonho europeu custa
15 mil euros
Alavarium | P30
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Alavarium foi sexto
no nacional de iniciados
Andebol A equipa treinada por Rogério Bastos não conseguiu, na Fase Final, dar
seguimento à excelente temporada realizada
D.R.

Classificação
1.º Benfica
2.º ABC
3.º Águas Santas
4.º Lagoa
5.º Sporting
6.º Alavarium

Formação do Alavarium que competiu com as melhores equipas nacionais

Adérito Esteves
A equipa de iniciados masculinos do Alavarium terminou
em sexto lugar a sua participação na Fase Final Nacional
de Iniciados Masculinos. Esta
decisiva etapa da competição
decorreu, durante cinco dias,
em Braga, e coroou o Benfica
como novo campeão nacional,
despois de vencer o ABC no
jogo decisivo, por 25-24.
Após ter assegurado um lugar na Fase Final, obtendo 13
vitórias e um empate na segunda fase do campeonato, o
conjunto orientado por Rogério Bastos contou por derrotas
os três jogos que disputou na
Fase Final.
Na fase decisiva da prova, as
equipas foram divididas em
dois grupos de três, tendo os
aveirenses ficado com o Benfica e o Lagoa. Depois das derrotas averbadas com ambas as
formações (31-36 frente ao Lagoa e 38-29 diante o Benfica),
o Alavarium disputou o jogo
de atribuição do quinto e sexto
lugares, onde perdeu (28-33)
com o Sporting.
“Resultado
um pouco amargo”
Rogério Bastos considera que,
apesar de já ter sido “um prémio
a presença entre as seis melhores equipas de iniciados, o resultado final acaba por ser um
pouco amargo. Merecíamos,

pelo menos, o quinto lugar”, assumiu o treinador e explicou
porquê. “No jogo com o Sporting estivemos sempre a ganhar,

ainda grande”, recorda. Ainda
assim, o treinador aveirense faz
um balanço positivo da participação da sua equipa e destaca “o empenho dos jogadores, que jogaram contra equipas que estão a um nível muito
alto e que nos impediram de
chegar mais longe”, concluiu.|

mas nos últimos minutos fomos prejudicados por alguns
erros de arbitragem e acabámos
por perder por uma margem
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Saavedra Guedes organiza
o Torneio de São Pedro
D.R.

Equipa de iniciadas do Salreu que venceu a sua partida

FORMAÇÃO A secção de andebol do Saavedra Guedes,
clube de Pardilhó (Estarreja),
organizou, no passado sábado,
o Torneio de São Pedro, que
teve como convidadas as equipas femininas do Salreu, Santa
Joana e Alavarium.
O dia arrancou com um jogo
de Bambis, entre a formação
da casa e o Salreu (1-33 para
as forasteiras), seguindo-se, da
parte da tarde, mais três jogos.
Primeiro jogou-se um sempre
interessante Saavedra-Salreu

(15-38), em iniciados femininos, equipas que terminaram
recentemente a participação a
Fase Regional/Nacional, seguindo-se o encontro do escalão de Juvenis, com um novo
duelo entre os dois clubes estarrejenses (o Saavedra Guedes
perdeu por 21-23).
O torneio terminou com um
encontro do Alavarium, campeão nacional sénior feminino,
frente ao Santa Joana, no qual
as aveirenses impuseram a sua
qualidade (43-23).|
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Escola Básica de Vouzela
recebeu torneio

Torneio foi disputado em ambiente de enorme fair-play

ANDEBOL Foi no último dia
de aulas do presente ano lectivo
que se realizou o 2.º Torneio de
Andebol na Escola Básica de
Vouzela.
Com a colaboração da Escolinha de Andebol da Associação
de S. Miguel do Mato e dos professores de Educação Física do
2.º ciclo foi possível proporcionar aos alunos a realização de
seis jogos durante a tarde.
Os jogos foram muito dispu-

tados, num espírito bastante
competitivo e de muito fairplay.
No final do torneio, foram entregues certificados de participação a todos os participantes
pela mão do coordenador da
Escolinha de Desporto - Andebol, o professor Jorge Marques,
que felicitou todos os alunos
pela forma divertida como participaram neste torneio de andebol. |
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Marítimo apresenta equipa de Andebol de Praia
Amanhã, sexta-feira, é apresentada, oficialmente,
a equipa feminina de Andebol de Praia do Club
Sport Marítimo. A apresentação integra um
grande evento, a decorrer no Pavilhão dos “verderubros”, em Santo António, com início agendado
para as 20h30. No referido espectáculo gímnico
está prevista a actuação musical de Catarina
Melim (vencedora do Concurso de Vozes da Nova
Cidade), bem como as atuações do Grupo de Ginástica Rítmica maritimista, do Grupo Dança REvolução, do Grupo de Aeróbica do Sporting Clube
da Madeira, do Grupo de Ginástica Acrobática da
Escola EB 2,3 dos Louros, da Ginástica Rítmica do
Clube de Futebol Andorinha e das Danças de
Salão do Prestige Dance. 1
Vasco Sousa
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Qualificação para o Europeu

Portugal-Espanha
em andebol
é esta quarta-feira
Portugal jogará com a
Espanha no Pavilhão Multiusos de Guimarães esta
quarta-feira (21h30), em
jogo da fase de apuramento para o Europeu de
Andebol de 2014.
Depois do jogo com
a Espanha, Portugal rumará até Skopje para
defrontar a Macedónia,
sendo estes dois últimos jogos cruciais para
o apuramento para o
Europeu a disputar na
Dinamarca.
Destaque-se que a
Selecção Nacional de
Andebol conta com a presença de três vimaranenses:
Carlos Carneiro, Tiago Pereira e Rui Silva.
Este é mais um evento que integra a vasta programação
da CED 2013 - Guimarães Cidade Europeia do Desporto.
Os bilhetes para o jogo no Multiusos de Guimarães
custam três euros e estão à venda no próprio Pavilhão
e ainda nos seguintes locais: Complexo de Piscinas de
Guimarães, Lojas FNAC, CTT, El Corte Inglês, SportZone,
Centro Comercial Espaço Guimarães, Centro Cultural Vila
Flor, Plataforma das Artes, AAUM (Guimarães e Braga),
Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão, Teatro Gil
Vicente (Barcelos), Theatro Circo (Braga), Viana Welcome
Center (Viana do Castelo), Fórum Aveiro e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
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Andebol

Paço de Arcos termina época com derrota

A turma da Linha perdeu, por 34-28, no
pavilhão da ACR Zona Azul, em Beja, e terminou a fase final da zona sul do campeonato nacional da 3ª divisão no 8º, e último,
lugar. Na derradeira ronda da temporada,
os pupilos de Vítor Marques deslocaram-se a

Beja para defrontar o Zona Azul, numa partida em que a equipa que perdesse ficaria
no último lugar da tabela classificativa.
E assim aconteceu para a turma da Linha,
que perdeu, por 34-28, apesar das boas exibições de Nuno Francisco e de Pedro Perei-

ra, autores de dez e de nove golos, respetivamente.
Depois de atingido o objetivo de manutenção, com o apuramento para esta fase final,
os brancos e azuis terminam a temporada no
8º, e derradeiro, lugar, com 19 pontos, numa
prova que foi ganha pelo Benfica B, que vai
agora disputar o título de campeão nacional
da 3ª divisão com o vencedor da zona norte,
a Sanjoanense.
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andebol

Vacariça venceu Torneio
da Festa da Família 2013
A EQUIPA DE ANDEBOL dos Iniciados Masculinos da Casa do Povo da Vacariça encerraram da melhor
forma a época 2012/13 ao vencer o Torneio da Festa da Família 2013, organizada pelo Colégio da
Imaculada Conceição de Cernache, Coimbra.
“No primeiro jogo da tarde, os bairradinos defrontaram o Pombal e venceram pelo expressivo
resultado de 35-19, permitindo à treinadora Iolanda Sousa gerir o curto plantel para o jogo mais
aguardado do torneio, CP Vacariça - CAIC.”, lê-se num comunicado enviado ao Jornal da Mealhada, que
acrescenta: “A equipa de Iniciados Masculinos da CP Vacariça surpreendeu tudo e todos ao vencer o
CAIC, classificado em primeiro lugar no Campeonato Regional de Aveiro por 26-20”.
“Foi com uma enorme festa de apoio vivida dentro e fora de campo que os jovens andebolistas
recuperaram de uma desvantagem de cinco golos da primeira parte e de um difícil início de segunda
parte. O esforço de todos foi empenhado em remar na mesma direcção, defender muito bem e marcar
muitos golos o que veio a acontecer frente ao invencível CAIC”, acrescenta ainda o documento, que
conclui: “Os bairradinos tiveram oportunidade de coroar o esforço e dedicação ao andebol de uma época
inteira e demonstrar que têm um enorme potencial para assegurar o futuro do andebol na Bairrada”.

Em cima: Treinadora Iolanda Sousa, José Capela, João Toscano, Diogo Campar, Bernardo
Pratas, Rafael Direito, Gustavo Inácio, Diretores: Deolindo Capela, Joaquim Vieira e Pedro
Marques. Em baixo: João Claro, André Castela, Diogo Melo, Leonardo e Pedro Lopes.
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Big hand
The final phase oI handball’s Portuguese Cup
was played out in Tavira last weekend. Sporting Lisbon and FC Porto emerged victorious
Irom their respective semi-final encounters
with Benfica and Águas Santas, setting up an
exciting title encounter between the old enemies on Sunday. AIter the score was tied at
25 a piece at the end oI normal time it was the
club Irom Portugal’s capital which emerged
the 30-28 extra time winners.
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IFC Torrense

A equipa sénior do Torrense alcançou a 2.ª Divisão
Nacional, após vitória, por 28-25, no encontro com
o Alto do Moinho, realizado no Pavilhão da Torre
da Marinha, dia 25 de Maio.
Últimos resultados do Clube:
Sábado 01/06: Séniores: CD Paço Arcos 26 - IFC
Torrense 26; Juvenis: IFC Torrense 43 - NAAL
Passos Manuel 31; Infantis: Vitória FC 19 - IFC
Torrense 12; Minis: IFC Torrense 24 - GDR Qtª
Nova 13.
Domingo: 02/06 - Iniciados: CCR A Moinho "B"
37 - IFC Torrense "B" 21.

No dia 8 de Junho, sábado, decorre a última jornada
para os Seniores, que opõe o IFC Torrense Vs C
Oriental Lisboa às 17h00 no Pavilhão Municipal da
Torre da Marinha.
Infantis: IFC Torrense Vs Aldegalense às 11h00 no
Pavilhão da Escola Alfredo Reis Silveira
No Domingo 09/6, os Iniciados do IFC Torrense
"B" enfrentam o AC Sines às 11h00 no PMTM;
os Infantis: GMD U Progresso Vs IFC Torrense
às 15h00 no Pavilhao de Vendas de Azeitão e os
Bambis participam no Encontro Regional, das
08h30 às 10h30 no Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha.
Quarta-feira 12/6 jogam os Iniciados "A" contra
o GDR Qtª Nova às 20h30 no Pav Esc Daniel
Sampaio.
Jorge Colaço
IFCT Andebol
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:: Artística de Avanca ::

Luís San
eno
Santtos rreno
enovva por mais uma
época
 Paula Silva

O treinador Luís Santos, que
está anos comandos da
equipa da Associação
Artística de Avanca há já
quatro anos, renovou com o
clube por mais uma época.
Depois de ter elevado o
clube de Avanca ao mais
alto escalão do Andebol
nacional, Luís Santos
conseguiu que a sua equipa
garantisse a manutenção. O
clube e o treinador
entraram em acordo no
decorrer desta semana.
Luís Santos é o mais novo
treinador nos comandos de
uma equipa de andebol na
primeira divisão nacional.
Aos 31 anos, o treinador já
passou por clubes como FC
Gaia (formação) e pelo FC
Porto (formação e adjunto
dos seniores). Esta vai ser a
quinta época do professor
em Avanca.
Clube já prepara a próxima
época
Mas não é só o treinador
Luís que vê o seu contrato

renovado. O clube de Avanca
já começou a onda de
renovações
e
novas
contratações, para assegurar
o funcionamento pleno da
equipa, aquando do início da
próxima época. O primeiro a
entrar em acordo com a

Artística de
Avanca foi
N u n o
Carvalho.
Com apenas
22 anos, o
pivot, natural
de Espinho,
assina com o
clube, indo
assim para a
sua terceira
época
em
A v a n c a .
Também o
esquerdino
D i o g o
Ta b o a d a
renovou, e
fica mais um
ano
em
A v a n c a ,
seguindo
deste modo
para
a
terceira
época com as
cores da casa.
No que confere a
contratações, para já apenas
uma. Albano Lopes é o mais
recente reforço da equipa. O
central, com 31 anos, sai do
Águas Santas e vem vestir a
camisola da Artística para a
época 2013/2014.
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Desporto
Artística de Avanca
Treinador Luís Santos renova por mais
uma época no clube avancanense. O
sonho continua.
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15 de junho

Saa
omo
es
Saavvedr
edraa Guedes pr
promo
omovve ffes
estta
do Andebol
 Joana Sousa

A secção de Andebol da ACR
Saavedra
Guedes,
vai
organizar a Festa do Andebol
Feminino no próximo dia 15
de junho.

Os jogos vão decorrer no
pavilhão da associação e são
de entrada gratuita.
O evento tem o apoio da
Associação de Andebol de
Aveiro.

Calendário dos jogos
8h30: Veteranos – All Stars Saavedra
10h00: Saavedra – Salreu (Bambis)
10h30: Saavedra – Avanca (Infantis)
12h00: Almoço compartilhado
13h30: Saavedra – Salreu (Iniciados)
15h00: Saavedra – Salreu (Juvenis)
16h30: Alavarium – Santa Joana (Seniores)
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Ò Ò Andebol

Iniciadas batem adversários
No último fim de semana, os juniores masculinos
da SIR 1º de Maio, de
Picassinos, perderam em
casa com o Boa Hora, ao
passo que os seniores foram até à Batalha vencer
o BAC local por 30:23.
Já os juniores receberam
o Boa Hora e perderam
por 25:30 deixando fugir
a hipótese de subida à primeira divisão.
Os juvenis masculinos
tiveram jornada dupla e
perderam ambos os jogos,
no sábado receberam em
casa o Pateira, confirmando-se um jogo equilibrado
depois da vitória da SIR
na primeira volta, em Pateira, por dois golos. E foi
o que aconteceu, um jogo
muito equilibrado, com
alternância da liderança do marcador. O jogo
foi decidido nos últimos
cinco segundos, com o
golo da equipa visitante
a desempatar a partida e
a vencer por 26:25. No
domingo foram a Nelas
com o propósito de não
perder, já que na primeira

volta tinham conseguido
um empate em casa. Mas,
desde o início, o Nelas
adiantou-se no marcador
e a SIR nunca mais conseguiu recuperar. O resultado expressa bem o que se
passou em campo (33-22)
embora a equipa nunca
tenha baixado os braços.
Por sua vez, em femininos as iniciadas tiveram
igualmente jornada dupla
mas passearam a sua
superioridade vencendo
no sábado o Cister por
32:18 e no domingo os
3AAA de Almeirim por
36:20.
Por sua vez os minis
foram à Nazaré vencer o
Dom Fuas A por 21:20 e
lideram a competição.
Este fim de semana decorrerá a final da 2ª fase
do campeonato, com jornada dupla.
Próximos jogos:
Sábado: SIR 1º de
Maio x Gaia 20h – Seniores masculinos
Domingo: SIR 1º de
Maio x Batalha 14h – Minis. ß
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Campeãs regionais
de andebol são oliveirenses

ID: 48284109

06-06-2013

O Andebol Clube de Oliveira de Frades (ACOF)
conquistou, no escalão de Juvenis, o título de campeãs regionais da Associação de Andebol de Viseu.
Mesmo com dificuldades acrescidas devido à falta
de pavilhão na sede do concelho, atletas e responsáveis mostram-se satisfeitos com esta conquista e
já planeiam a próxima época.
Mas para já, no horizonte, as preocupações estão
vocacionadas para a realização do Torneio anual,
que deverá acontecer entre 4 e 7 de Julho.
 Salete Costa
treinos, desde o início da
época, de algumas atletas
A equipa de Juve- ronda os 96 por cento,
nis do Andebol Clube o que é exemplificativo
de Oliveira de Frades do empenho”, como su(ACOF) sagrou-se cam- blinhou Nuno Bastos,
peã regional de Viseu, treinador.
tal como avançámos na
Objectivos
semana transacta. Um
A maioria destas
feito para atletas e resposaáveis, especialmente atletas, que agora foram
se tivermos em conta campeãs, continuará no
que as atletas são muito ACOF, mas como Juniojovens, o mais possível res, com o acompanhano intervalo de idades mento de Nuno Bastos.
admissível, e também “Queremos o título de
pela falta de condições campeãs, para aceder à
logísticas. Afinal, com disputa do nacional na
a actual inexistência de próxima época. Penso
um pavilhão disponível que chegaremos lá. Cospara a prática deste ou de tumo dizer que tenho as
outro desporto ditou que melhores atletas a nível
os treinos fossem deslo- individual, só precisacalizados primeiramente mos de afinar um pouco
para Arcozelo das Maias mais a estrutura”. Uma
e depois para Ribeiradio. realidade comprovada
Quer isto dizer que as também pela Joana Pereiatletas saem de Olivei- ra, que foi a melhor marra de Frades por volta cadora do campeonato da
das 17h00, começando a Associação de Andebol
treinar apenas às 18h00 de Viseu e a segunda
e com regresso a casa melhor no Campeonato
quando o relógio já passa da Associação de Andebol de Aveiro. “Fizemos
das 20h00.
Um esforço redobrado os dois, com o objectivo
para todos, já que este é de seremos mais compeo plano durante três dias titivos e não passamos
para todos os envolvi- apenas pela diferença de
dos. “A assiduidade aos golos, já que tivemos os

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

A equipa responsável por este feito

mesmos pontos. Também
Bruna Martins, convocada por duas vezes para os
trabalhos da Selecção, é
apontada pelo treinador
como uma boa mostra
de que por aqui há qualidade.
Dificuldades
Ainda no rol das dificuldades, referência à
falta de atletas. “Temos
apenas 13 jovens, quando
o mínimo ideal é de 14. A
colaboração do escalão
das Iniciadas foi muito
importante”. Este número
mais diminuto também se
deve aos horários praticados, já que alguns pais
se mostraram renitentes
na continuação das filhas
nestes deporto que exige
“uma grande disponibilidade”. No campo familiar, Nuno Bastos voltou

a mencionar a importância do apoio das famílias,
especialmente na hora de
criar um espírito desportivo de nível elevado.
Para dar andamento
aos objectivos citados, o
ACOF tem de cumprir os
requisitos da Associação
que passam, no próximo
ano, por ter cinco escalões. “Só somos dois e
com a falta de espaço
físico, pode ser inviável,
mas temos esperança de
que tudo se resolva”.
Torneio
Com o Torneio anual
marcado para os dias
4, 5, 6, e 7 de Julho,
uma mudança de uma
semana por causa dos
exames nacionais, Nuno
Bastos está esperançado num bom resultado
das equipas dos escalões

de formação do ACOF.
“Vão estar presentes as
melhores equipas a nível
nacional e também algumas internacionais, o que
é óptimo para nós”. Há,
no entanto, um problema
caso o pavilhão não fique
em condições de receber
as dezenas de atletas participantes. “O Município
disse que em princípio
estará, mas que caso haja
algum imprevisto, serão
asseguradas formas de
transporte para Arcozelo e
Ribeiradio”. Apesar desta
garantia, as preocupações
continuam a ser uma realidade, até porque esta é
a iniciativa que permite
algum fundo de maneio
para as muitas despesas
que o Clube tem. “É vital
para nós, até porque os
apoios do Torneio têm
vindo a diminuir”.
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«The Pet Project» venceu Concurso
de Empreendedorismo na Secundária
Pág. 18>
de Oliveira
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> Portalegre

Campeonato Regional do Alentejo em Juvenis

Ginásio Andebol Portalegre é
Campeão Regional do Alentejo
Ginásio Andebol Portalegre 49 - 27 G.E. Ponte Sor

> Este jogo correspondia à última partida do
campeonato, estando já definida a classificação final, tendo o GAP já assegurado o título
de campeão. Daí que a equipa de Portalegre
se tenha apresentado, em ambiente de festa,
com pinturas faciais e no cabelo. Talvez, por
isso, assistiu-se a um jogo muito aberto, com
pouco rigor defensivo, com muitos golos e em
que muitos destes foram obtidos em situação
de contra-ataque. O jogo apenas foi nivelado
nos primeiro dez minutos, pois a partir daí o
GAP foi abrindo progressivamente o marcador,
atingindo o intervalo a vencer por 22 – 11.

No segundo tempo, o jogo começou de
novo com algum equilíbrio, mas depois
assistiu-se ao avolumar do marcador, apesar
dos jovens de Portalegre se revelarem muito
perdulários nos minutos finais.
Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo,
Afonso Nabo (1), Edgar Tavares (1), Manuel
Furtado (6), Guilherme Gil (2), Diogo Farinha
(6), João Viegas (12), Miguel Silva (6), Afonso
Perestrelo (2), Francisco Rebola (9), Fábio
Gama (3) João Andrade, Pedro Carrilho (1)
e Pedro Frutuoso.
Treinador: João Castro•
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> Portalegre

Andebol

João Viegas vai jogar no Benfica
> O jovem João Viegas, atleta da equipa
de juvenis do Ginásio Andebol Portalegre,
vai jogar na próxima época na equipa do
Sport Lisboa e Benfica. O João fez toda a
sua formação no clube de Portalegre, sendo
normalmente um dos atletas em destaque,
com convocatórias habituais para as selecções regionais. O ano passado deu nas vistas
no campeonato nacional de iniciados da 1ª
divisão, merecendo a atenção da equipa
técnica nacional e de alguns clubes grandes do andebol. No entanto, os pais não
possibilitaram a sua saída, por entenderem
que o atleta era ainda muito novo para
iniciar uma experiência de vida fora do
seio familiar. Este ano, o João concretiza
o sonho de entrar num grande clube, que
ainda por cima é o da sua simpatia, vendo
assim recompensado o seu empenho e trabalho na prática da modalidade. O desafio
é aliciante, mas também difícil, pois o João
vai fazer parte do plantel da equipa que
se sagrou recentemente campeã nacional,
sendo constituída por atletas de grande
valor e que, portanto, vai defender o título
na próxima época.
O João tem 16 anos e é actualmente

aluno da Escola Secundária de S. Lourenço,
frequentando o 10º ano do curso de Ciências
Socioeconómicas, com bons resultados escolares, tendo até à data sabido conciliar a
sua actividade estudantil com a desportiva.
Desejamos os maiores êxitos ao João para
esta nova etapa da sua vida.•
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XXIII Torneio Costa D' Oiro Lagos dos Descobrimentos

O Andebol Clube Costa D' Oiro vai organizar a 23ª edição do seu
Torneio de Verão - Lagos dos Descobrimentos 2013, de 27 a 30
de Junho.
Este Torneio é destinado aos masculinos e femininos, pertencentes aos escalões de Infantis (nascidos em 2000/01),
Iniciados (nascidos em 1998/99), Juvenis masculinos (nascidos em
1995/96/97), Juvenis femininos (nascidos em 1996/97), Juniores
masculinos (nascidos em 1992/93/94) e Juniores femininos
(nascidos em 1994/95) naquele que já é considerado, por muitos,
como o melhor torneio de Verão, em Portugal.Após um
interregno, e por força do empenho, dedicação e competência de
dirigentes, técnicos, atletas, sócios e patrocinadores, esperemos
que este evento seja mais um êxito para o Andebol Lacobrigense
e para a Cidade de Lagos.
A não perder na próxima edição o Balanço da Época
2012/2013: Andebol Masculino e Andebol Feminino
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ANDEBOL - FASE FINAL DA 3ª DIVISÃO

Fermentões fechou
temporada com triunfo
O Fermentões fechou a temporada
com um triunfo diante do JUVE Lis, por
33-28. Cinco golos de diferença que espelham a diferença competitiva entre as
equipas que já nada tinham a acrescentar em termos classificativos, a não ser
a luta honrosa pelo quarto lugar, que
assim foi garantido pelo Fermentões.
Carlos Fernandes foi o homem do
jogo, ao apontar oito golos, destacando-se ainda a exibição individual de Ricardo Pinto, que assinou cinco tentos.
No que diz respeito à classificação, a
2ª fase foi ganha pela Sanjoanense, que
deste modo vai disputar a final do Campeonato Nacional da 3ª Divisão diante
do Benfica B, equipa que venceu a Zona
Sul.
As equipas alinharam assim:
Fermentões: Hélder Cunha (1), Bruno Lemos, Rui Carvalho (4), João Carvalho (3), Nuno Pinheiro (2), Raul Nunes,
Carlos Fernandes (8), André Ribeiro (3),
Armando Silva (7) e Ricardo Pinto (5).
JUVE Lis: Luís Fonseca (2), Mário
Almeida (5), João Marques (5), Nuno
Andrade (2), Cristóvao Pedrosa, Diogo
Guerra (3), Nuno Zabumba (3), Francisco Aguiar, Bruno Costa (2), António Reis
(2), Paulo Jesus, Luís Silva (2), André
Amado (1) e André Cotrim (1).

ANDEBOL - 3ª DIV. - 2ª FASE
			

1
2
3
4
5
6
7
8

J

Sanjoanense
Salgueiros 08
FC Gaia
Fermentões
JUVE Lis
ACD Monte
SIR 1º Maio
Batalha AC

V

E

D

Gm-Gs Dif.

P

14 12 0 2 402-319 83 38
14 10 1 3 432-379 53 35
14 10 0 4 450-389 61 34
14 8 0 6 394-390 4 30
14 7 1 6 380-389 -9 29
14 4 1 9 343-394 -51 23
14 2 1 11 349-393 -44 19
14 1 0 13 316-413 -97 16

14ª jornada

ACD Monte
Fermentões
Sanjoanense
SIR 1º Maio

-

Salgueiros 08 33-32
JUVE
33-28
Batalha AC
36-9
FC Gaia
31-32

O Fermentões mantém-se na 3ª Divisão Nacional
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Selecção de
Andebol joga
amanhã em
Guimarães
A Selecção portuguesa defronta esta quarta-feira a Espanha em
jogo de apuramento para o Europeu de Andebol. O Pavilhão Multiusos de Guimarães deverá registar uma enchente.

P

ortugal jogará com a Espanha no Pavilhão Multiusos de
Guimarães esta quarta-feira
(21h30), em jogo da fase de apuramento para o Europeu de Andebol de 2014.
Depois do jogo com a Espanha, Portugal rumará até Skopje para defrontar
a Macedónia, sendo estes dois últimos
jogos cruciais para o apuramento para
o Europeu a disputar na Dinamarca.
Destaque-se que a Selecção Nacional de Andebol conta com a presença
de três vimaranenses: Carlos Carneiro,
Tiago Pereira e Rui Silva.
Este é mais um evento que integra a
vasta programação da CED 2013 - Gui-

marães Cidade Europeia do Desporto.
Os bilhetes para o jogo no Multiusos
de Guimarães custam três euros e estão
à venda no próprio Pavilhão e ainda nos
seguintes locais: Complexo de Piscinas
de Guimarães, Lojas FNAC, CTT, El Corte Inglês, SportZone, Centro Comercial
Espaço Guimarães, Centro Cultural Vila
Flor, Plataforma das Artes, AAUM (Guimarães e Braga), Posto de Turismo de
Vila Nova de Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo (Braga),
Viana Welcome Center (Viana do Castelo), Fórum Aveiro e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
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