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Alavarium acaba com ciclo
vitorioso das gaienses
Liderança A equipa aveirense ultrapassou, com sucesso, um difícil adversário.
No próximo fim-de-semana, tem uma jornada dupla na Madeira
ALAVARIUM

PAULO RAMOS

28

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (7), Viviana
Rebelo (2), Ana Neves (1), Soraia
Domingues (2), Filipa Fontes (4),
Mónica Soares (8), Andreia Madaíl, Sara
Sousa, Ana Almeida (1), Ana Rocha, Inês
Branco, Carla Dias, Ana Moreira (1), Soraia Fernandes (2) e Brynhildur Eddudottir.

COLÉGIO DE GAIA

22

Treinador: Paula Castro.
Sofia Mora, Sara Andrade (2), Fernanda
Carvalho, Vanessa Silva (1), Sandra Santiago (7), Nina Silva, Helena Soares (3),
Ana Gante (6), Jéssica Ferreira, Nair
Pinho, Patrícia Lima, Melissa Costa,
Juceleyde Cabral, Patrícia Resende,
Irina Vieira e Bebiana Sabino (3).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Daniel Freitas
e Cesar Carvalho.
Oficiais de mesa: Francisco Gamelas,
César Ferreira e Luís Magalhães.
Ao intervalo: 14-12

Andebol
1.ª Divisão Feminina

O Alavarium/LoveTiles recebeu, no sábado, o Colégio de
Gaia, equipa que só tinha vitórias até à data na 1.ª Divisão
Nacional de Seniores Feminino, pelo que o objectivo para
as bicampeãs nacionais era
claro: terminar com esse ciclo
vitorioso.
Na fase inicial, o jogo decor-

Ana Neves remata com a oposição de Bebiana Sabino

reu de forma equilibrada, com
as equipas a revelarem boa eficácia ofensiva.
A meio da primeira parte, e
em virtude de algumas falhas
técnicas do Alavarium, o Colégio de Gaia adiantou-se no
marcador, conseguindo uma
vantagem de três golos. Após
algumas alterações, a equipa
da casa, em virtude de uma
maior agressividade defensiva,
deu a volta ao resultado, chegando ao intervalo a vencer
dois golos.
Na segunda parte, apesar do

Colégio de Gaia tudo ter tentado para inverter o rumo dos
acontecimentos, o Alavarium
revelou maior eficácia atacante, tendo chegado ao parcial de
16-14.
Seguiu-se um período em
que ambas as equipas acumularam várias falhas técnicas.
Foi, no entanto, o Alavarium,
mercê do seu maior acerto defensivo, a conseguir dilatar a
vantagem para quatro golos de
diferença.
Após um “time out” da equipa adversária, as situações

ofensivas do Colégio de Gaia
continuaram não revelar grande consistência, aproveitando
o Alavarium para alcançar
uma vantagem de seis golos,
tendo a partida ficado resolvida, com o resultado final a
registar seis golos de diferença
a favor das aveirenses.
No Alavarium/LoveTiles destacou-se a guarda-redes Isabel
Gois, com um elevado número
de defesas, tendo, dessa forma,
ajudado uma defesa que se
mostrou bastante coesa.
A nível atacante, destaque especial para Mónica Soares e
Mariana Lopes, que conseguiram desequilibrar as guardaredes e defensiva adversaria.
No Colégio de Gaia, realce
para Ana Gante e Sandra Santiago, que tentaram, durante
todo o jogo, lutar contra o resultado desfavorável que se verificou no final.
Com esta vitória, o Alavarium/Love Tiles continua nos
lugares cimeiros, sendo que,
no próximo fim-de-semana,
terá um difícil teste à sua posição, uma vez que vai até à Madeira defrontar o CS Madeira e
o Madeira SAD. |
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ANDEBOL: JUNIORES
ABC goleou
no pavilhão do Alavarium
O ABC venceu por 43-29 no pavilhão do Alavarium,
em encontro da quinta jornada do campeonato nacional
de juniores em andebol e continua no topo da tabela
classificativa, com 15 pontos, os mesmos que o Águas
Santas que venceu na Maia por 25-24.
Seguem-se na classificação o Maia/ISMAI com 12
pontos, Gaia (11), FC Porto (11), Xico (9), Avanca (8),
Santo Tirso (7), Infesta (7) e Alavarium (5).
Noutros encontros da ronda, o Santo Tirso bateu
o Gaia por 27-20, o FC Porto goleou em Infesta por
44-25 e o Xico venceu em Avanca (36-35).
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Andebol

Tudo começa na Hungria
Portugal tem um grupo difícil de
apuramento para o Euro 2016, mas
Emídio Guerreiro, Secretário de Estado do Desporto e Juventude, está
otimista, pois “as contas só se fazem
no apito final do último jogo”. Portugal joga amanhã na Hungria (20h30,
SPTV5), no primeiro jogo do grupo
5, que tem ainda Rússia e Ucrânia.

PEDRO FERREIRA
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2.ª Divisão masculina: Resultados e classificação
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/

ZONA NORTE
7.ª jornada
Arsenal-São Mamede 21-19
Académico-Boavista 20-19
FC Porto B-São Bernardo 38-33
Gaia-Santana 31-22
Sanjoanense-Avanca 23-23
Fermentões-S. Paio Oleiros 35-29
Marítimo-Fafe 22-21
Classificação
1.º Marítimo, 19 pts
2.º Avanca, 18
3.º Fafe, 17
4.º FC Porto B, 17
5.º Arsenal, 16
6.º São Mamede, 15
7.º São Bernardo, 14
8.º Boavista, 13
9.º Sanjoanense, 13
10.º Gaia, 13
11.º Fermentões, 11
12.º Académico, 11
13.º São Paio Oleiros, 11
14.º Santana, 8.
ZONA SUL
7.ª jornada
Loures-Camões 23-23
Benavente-Benfica B 21-27
V. Setúbal-Boa Hora 26-25
Samora Correia-Vela Tavira 23-24
Torreense-Ac. Sismaria 27-27
Marienses-Alto do Moinho 36-26
Almada AC-Ílhavo 26-25
Classificação:
1.º Benfica B, 21 pts
2.º Boa Hora, 19
3.º Marienses, 18
4.º Benavente, 16
5.º Camões, 16
6.º Almada AC, 15
7.º A c. Sismaria, 14
8.º Torrense, 14
9.º Loures, 13
10.º Ílhavo, 11
11.º Vela Tavira, 10
12.º V. Setúbal, 9
13.º Alto do Moinho, 9
Página 10

14.º Samora Correia, 7.

, 28 outubro de 201401:02
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Tiago Rocha: «Dujshebaev não teve tempo para mudar»
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não teme novo treinador da hungria
O pivô Tiago Rocha esteve durante o defeso no top 20 das transferências internacionais, ao deixar o
FCPorto e ingressar nos polacos do Wisla Plock. Agora, está de regresso aos trabalhos da Seleção, em
Gaia, manifestando-se confiante para o embate de amanhã frente à Hungria. E sem temer a entrada
do novo selecionador, o russo-espanhol Talant Dujshebaev, que detém um currículo fantástico, como
treinador e jogador.
"É um grande treinador, com provas dadas no Ciudad Real, onde ganhou três Ligas dos Campeões,
mas tem apenas uma semana de treinos com a seleção magiar. Por isso, não teve tempo para mudar
o estilo de jogo da Hungria e implementar as suas ideias. A sua entrada até pode significar menor
estabilidade. É para aproveitar", considerou o internacional, de 29 anos.
Tiago Rocha conhece bem o técnico da turma adversária, que também foi, enquanto um dos melhores
jogadores do Mundo, campeão europeu (1993) e olímpico (1994) pela URSS, conquistando ainda duas
medalhas de bronze pela Espanha nos Jogos de Atlanta'1996 e Sydney'2000.
"Entrou a meio da época transata para o Kielce, o principal clube da Polónia, e foi campeão. O seu
estilo aposta numa defesa agressiva, com muitas trocas, entradas em penetração e jogadas com o
pivô. Mas nós também temos as nossas qualidades. Vamos à Hungria para ganhar o jogo, tentando
aproveitar os erros do adversário", sustentou Tiago Rocha, que ontem almoçou, à semelhança da
restante equipa, com Emídio Guerreiro, secretário de Estado do Desporto e Juventude.
Portugal joga amanhã no Generali Arena, em Miskolc, em partida da 1.ª jornada do Grupo 5 de
qualificação para o Europeu da Polónia, em 2016.
"Não vai ser um jogo fácil, mas esperamos realizar uma boa exibição e lutar pela vitória. É um orgulho
representar o país e estar nesta equipa, pois o espírito do grupo é muito forte", revelou Tiago Rocha.

, 28 outubro de 201406:20
alexandre reis CARLOS BARROSO
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Portugal inicia apuramento para o Euro2016 frente à Hungria
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/

Rolando Freitas pede à equipa "coragem de lutar pelo apuramento".
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol inicia na quarta-feira, frente à Hungria, em Miskolc, a fase de
qualificação para o Europeu 2016, em jogo que assinala a estreia do grupo 5, que inclui ainda Rússia e
Ucrânia.
A fase final do Europeu, a realizar de 15 a 31 de janeiro de 2016, na Polónia, finalista na qualidade de
anfitrião, está ao alcance dos dois primeiros classificados de cada um dos sete grupos, aos quais se irá
juntar o melhor terceiro.
O selecionador português Rolando Freitas reconhece que o grupo é "extremamente difícil", dado o
"nível elevado das seleções envolvidas", pelo que à seleção portuguesa é pedido que tenha a
"coragem de lutar pelo apuramento", que escapa desde 2006.
Rolando Freitas acredita que cada uma das seleções pode vencer os seus adversários, pelo que a
incógnita quanto ao vencedor do grupo, ao qual aponta como favoritos Rússia e Hungria, irá
prevalecer até ao final do apuramento.
O sorteio afastou as principais seleções da atualidade da rota da seleção lusa - nomeadamente
Dinamarca, Espanha, Croácia e França -, mas colocou no caminho a Rússia, à qual Portugal nunca
ganhou em jogos oficiais, Hungria e Ucrânia.
A primeira jornada do grupo 5 inclui apenas o jogo Hungria-Portugal, dado que o Rússia-Ucrânia foi
adiado para 28 de abril de 2015, facto que faz com que o segundo adversário da seleção lusa tenha
mais tempo para descansar antes de viajar para Vila Nova de Gaia.
A Rússia, segunda classificada do "ranking" masculino, e a Hungria (oitava) são as seleções que em
situação normal batalharão pelos dois primeiros lugares do grupo e pelo apuramento direto para a
Polónia.
A Ucrânia e Portugal, 28.ª e 32.ª do "ranking", respetivamente - em seis jogos a seleção lusa venceu
quatro -, poderão, no entanto, "atrapalhar" as contas e baralhar a questão "lógica" do apuramento.
A chamada do guarda-redes cubano naturalizado português Alfredo Quintana, do FC Porto, constitui a
novidade da seleção portuguesa para a jornada dupla de Portugal com Hungria e Rússia.
Alfredo Quintana já tinha feito parte do leque de opções de Rolando Freitas para o estágio e jogos
particulares realizados com a Tunísia, de 16 a 20 de setembro, mas agora estreia-se em jogos oficiais.
Além da confirmação de Alfredo Quintana, há ainda a registar, em relação à convocatória anterior, os
regressos dos "estrangeiros" Tiago Rocha, do Orlen Wisla Plock (Polónia), Wilson Davyes, HBC Nantes
(França) e Jorge Silva, Anaitasuna (Espanha).

Página 13

Guarda-redes: Hugo Figueira (Benfica), Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
2.ª linha: Fábio Antunes (ABC), Pedro Solha (Sporting), Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela
(Sporting), José Costa (Benfica) e Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock, Plo).
1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting), Wilson
Davyes (HBC Nantes, Fra), Nuno Roque (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Cláudio Pedroso (Benfica),
Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Anaitasuna, Esp).
28-10-2014 08:35A seleção de andebol está "de malas aviadas" para Miskolc.
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Futuro das modalidades passa por casas emprestadas
Por tempo indeterminado, o Futsal vai para o pavilhão do FC Bom-Sucesso; o Hóquei
para o do CENAP; o Basquetebol e o Andebol para o da Escola João Afonso, e o Boxe
e o Judo vão ficar pelo Estádio Municipal de Aveiro. Tudo com “casa às costas”.
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Canhoto vem colmatar baixa de Wilson Davyes

“Espanhol” Jorge Silva chega
à equipa nacional de andebol
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A chegada, prevista para hoje,
do lateral-direito Jorge Silva aos
trabalhos da selecção nacional
de andebol completa o grupo às
ordens do treinador Rolando
Freitas O esquerdino , formado
no FC Porto, que se encontra
agora ao serviço do Guadalajara
na Liga Asobal de Espanha, vem
colmatar a ausência de Wilson
Davyes. Este ex-portista emigrou para o Nantes, que lidera o
campeonato francês, chegou tocado ao estágio.

DR

Treino da selecção em V. N. Gaia

A equipa nacional de andebol,
que se mantém em Vila Nova de
Gaia a preparar os jogos frente à

Hungria e Rússia, relativos ao
grupo 5 da fase de apuramento
para o Campeonato da Europa
de 2016, realizou ontem mais
duas sessões de treino.
De manhã, a equipa deslocouse até ao pavilhão municipal de
Grijó onde realizou o primeiro
treino do dia (foto). De tarde, e
como na véspera, o treino decorreu nas instalações do Colégio
de Gaia. Para hoje está agendada
uma única sessão de treino, ao
fim da tarde, no pavilhão do Colégio de Gaia. Nessa sessão já
está prevista a participação de
Jorge Silva.
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Arsenal soma triunfo difícil, mas merecido
QUINTA VITÓRIA conquistada pelo Arsenal da Devesa Andebol, nos seis jogos já disputados e cada vez mais perto do topo. A equipa bracarense recebeu e venceu a Ac. São Mamede por 21-19 está a apenas três pontos da liderança, tendo um jogo a menos.
ARSENAL AND. 21

“Vitória difícil e muito saborosa. Preparámos bem este
jogo contra uma equipa que
tem bastante experiência já
que há dois anos estava na
primeira divisão. Com este
somámos o quinto triunfo.
Temos menos um jogo que
vamos disputar, no próximo
fim-de-semana, na Madeira, e vamos lutar pelo primeiro lugar. Se vencermos
ficamos em primeiro. Esta
equipa está a superar as expectativas e vamos continuar a lutar jogo-a-jogo
como temos feito.”

Carlos Guimarães (GR), Bruno Moura, Jorge Rodrigues (1), Vasco Areias, João Costa
(2), Virgílio Pereira (3) e Elias Vilela (3). Jogaram ainda Bruno Silva, Nuno Machado,
João Caldas, João Vilaça, Carlos Osório (2),
Diogo Brasão (5), André Azevedo (5).
Treinador: Rui Ferreira.

AC. S. MAMEDE 19
José Portela (GR), Fernando Magalhães,
Jerúsio Albuquerque (1), Vasco Nogueira
(4), João Pimentel (1), Vasco Costa (8) e
João Lopes (4). Jogaram ainda Hugo Santos, José Vavier, Reginaldo Modenes, Bruno Marinho, Gustavo Almeida (1), Daniel
Paiva e Mário Ramos.
Treinador: Nuno Silva.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.

Rui Ferreira (tr. Arsenal)

Intervalo: 8-7
CCS

Pavilhão Flávio Sá Leite
Arsenal Andebol conquistou mais uma importante vitória e conta já com cinco triunfos nos seis jogos disputados

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

O Arsenal Andebol somou, ontem, a sua quinta vitória nos seis
jogos disputados até ao momento no Campeonato Nacional de
Andebol da II Divisão, ao derrotar a Académica de São Mamede
por 21 -19, numa partida em que
o equilíbrio foi predominante,
mas na qual a maior eficácia, atitude e determinação dos bracarenses acabou por resultar num
triunfo justo e merecido.
O jogo entre duas equipas de

valor bastante equivalente, começou com muitos erros de parte a parte, o que impediu que
fosse possível assistir a bons
momentos de andebol no Pavilhão Flávio Sá Leite. Fruto dos
muitos erros cometidos no primeiro tempo, ao intervalo o resultado fixava-se no 8-7, com
uma vantagem curta a pertencer
aos bracarenses.
Foram uns primeiros 30 minutos muito equilibrados, mas durante os quais foi possível observar um ligeiro ascendente do
Arsenal Andebol que conseguiu

ir mantendo a vantagem no marcador.
Na segunda parte, mais do
mesmo, mas com uma pequena
mudança: o jogo voltou a decorrer de forma bastante equilibrada, os erros continuaram a acontecer, mas a Académica de São
Mamede conseguiu passar para
a frente do marcador uma vez.
Foi sol de pouca dura, é verdade, já que o Arsenal Andebol
partiu atrás do prejuízo e conseguiu dar novamente a volta ao
resultado, para nunca mais deixar o comando do marcador.

Até ao final da partida, o equilíbrio foi-se mantendo, mas o
triunfo, por 21-19, já não fugiu
aos bracarenses. Os bracarensesforam felizes, asseguraram o
quinto triunfo nos seis jogos já
disputados, apoiados nas boas
exibições produzidas por Diogo
Brasão e André Azevedo a nível
de eficácia ofensiva, já que marcaram os dois por cinco vezes.
Com este resultado, o Arsenal
Andebol somou 16 pontos e está
a três do líder Marítimo, sendo
que tem menos uma partida disputada.

“Duas equipas que têm valor idêntico, mas uma mostrou mais vontade em vencer o jogo. Mais querer, mais
clarividência e também com
um ritmo de jogo mais confiante. Os erros fazem parte
do jogo, mas influenciam o
rendimento das equipas.
Quem errar menos vezes de
certeza que vence o jogo. O
Arsenal teve uma exibição
mais consistente e com mais
atitude e por isso venceu
merecidamente.”
Nuno Silva (tr. S. Mamede)
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Formação de Esposende

Juvemar quer manutenção
ANDEBOL FEMININO
| Sampaio Azevedo |

O feito é inédito na modalidade.
O Centro Social da Juventude de
Mar, no concelho de Esposende,
está a disputar o Campeonato
Nacional da I Divisão de andebol com atletas “cem por cento
da formação da casa”, sendo todas atletas do concelho e fruto
do trabalho da cantera esposendense, segundo salientou o técnico Paulo Martins.
Para o responsável, que realça
“o grande trabalho que se faz na
formação”, os objectivos para a
presente época passam não ape-

nas “pela manutenção”, como
por “lançar novos talentos” como se verificou este ano, com a
subida de cinco “reforços” vindos das juvenis. Paulo Martins
está “contente” com o plantel
que tem à disposição já que o
mesmo está a responder ao que
lhe é exigido. Por isso, desvaloriza as três derrotas consecutivas, já que os jogos foram contra
equipas que têm outros voos,
que “são de outro campeonato e
lutam pelo primeiro lugar. Não
são do nosso campeonato. Apesar das derrotas, entramos bem e
temos vindo a crescer”, finalizou
o técnico da Juvemar.

DR

Plantel da Juvemar que disputa o Campeonato Nacional de Andebol Feminino da I Divisão
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Andebol feminino

Juvenis e iniciadas da Didáxis
vencem em Vizela e em Vermoim
No sábado, as juvenis de andebol feminino da Didáxis deslocaram-se a
Vizela para defrontar o Callidas e venceram por 27-13. As atletas da Didáxis entraram no jogo desconcentradas e demasiado confiantes na vitória que nunca esteve em causa devido à superioridade das atletas famalicenses. Apesar de terem feito um jogo muito abaixo do real valor da
equipa e ainda com as ausências de Diana Oliveira e Ana Salgado, por lesão, a A2D venceu de forma categórica por 13-27. É de realçar que a
aposta na formação continua a ser o caminho da A2D e por isso, para esta partida, três iniciadas puderam dar o seu contributo no escalão acima: Inês Ferreira, Nina Gouveia e Andreia Gonçalves.
No escalão de iniciadas, as jovens jogadoras da Didáxis deslocaram-se ao
pavilhão do AC Vermoim, no derby famalicense e venceram por sete golos de diferença (25-18). Ao intervalo a vantagem já era confortavel
com seis golos de diferença e na segunda metade ainda foi ampliada.
Nesta partida o destaque vai para as atletas Inês Ferreira e Maria Azevedo com cinco golos cada. Actualmente a A2D reparte o primeiro lugar
juntamente com a Juventude do Mar

DR
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Os doze
beiramarenses
Agílio da Silva Pádua,
Alfredo Carlos
de Almeida Marques,
Américo Gomes
Pimenta, Antero
Simões Veiga, Vale
Guimarães, José
Manuel de Sousa Costa,
José Eduardo Pereira
da Silva, Lauro Marques,
Manuel Alves Moreira,
Manuel de Jesus
Mendes, Porfírio
Soares Machado,
Ulisses Rodrigues
Pereira. |

i PROGRAMA
17.30 horas: actividades desportivas
18 horas: Coral da
Vera Cruz e Tuna
Académica
18.30 horas: homenagem à Comissão
Instaladora
18.40 horas: intervenção do presidente da
Assembleia Geral
18.50 horas: intervenção do presidente
do clube
19 horas: hino do
clube, grito do clube
e foto da família
beiramarense
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O último dia
Beira-Mar Clube diz hoje adeus
ao seu histórico pavilhão do Alboi
com uma homenagem aos 12
membros da comissão de obras
Rui Cunha
A história do pavilhão do Beira-Mar não tem um final feliz.
O histórico recinto do bairro
do Alboi foi construído em
1974 e ao longo dos anos acolheu centenas de jogos, de atletas e de adeptos. Mas hoje é o
fim. Fecha-se um capítulo.
Domingo, 26 de Outubro de
2014: é a última vez que o clube
usa o pavilhão que um grupo
de beiramarenses ilustres ergueu do nada há 40 anos. Segue-se a demolição, em data
ainda incerta, para dar lugar a
um complexo de habitações
(ver caixa). A data será assinalada com um evento de homenagem à comissão de obras
que tornou possível a construção do pavilhão há 40 anos. O
“momento simbólico”, revela
a actual direcção, é aberta a
toda a “família beiramarense”,
com início às 17.30 horas (ver
caixa).
Dos 12 membros que pertenceram à comissão de obras,
poucos sobrevivem para contar a história – já lá vão quatro
décadas, afinal. Lauro Mar-

ques, 83 anos, sócio número
82, é um deles. O Diário de
Aveiro pediu para conversar
com ele no Alboi, junto ao edifício que ajudou a construir. E
encontrou um Lauro Marques
condoído com o destino daquelas quatro paredes. “É uma
dor de alma, um desgosto
enorme”, diz, ao mesmo tempo
que saca do bolso, para mostrar com orgulho ao jornalista,
uma medalha de prata alusiva
à inauguração do pavilhão.
Lauro Marques, engenheiro
civil, veio de Viseu para Aveiro
em 1959 para trabalhar nos
Serviços Hidráulicos. Na sua
cidade adoptiva construiu um
longo historial ao serviço do
Beira-Mar: foi presidente de
duas comissões administrativas, vice-presidente ou presidente da Assembleia Geral.
Uma das histórias mais bonitas
que tem para contar é a da
construção do pavilhão.
As memórias começam a
soltar-se. Nessa altura havia
dois grandes grupos de sócios:
a Comissão Pró-Beira-Mar
(mais centrada na zona da estação e liderada por Alfredo Al-

Lauro Marques pertenceu à comissão de obras que ergueu o pavilhão

meida) e a Tertúlia Beiramarense (bairro da beira-mar, com
Antero Veiga à frente).
“O meu escritório era ao pé
da estação e um belo dia entraram o Alfredo Almeida e o
Porfírio Machado para conversarem comigo sobre a
forma de construirmos um
pavilhão”, recorda ao Diário
de Aveiro.
Foi constituída uma comissão com 12 membros, entre

eles o então governador civil
de Aveiro Vale Guimarães, que
ficou responsável por angariar
as verbas necessárias junto de
várias instituições do Estado.
“O Beira-Mar não gastou um
tostão”, realça Lauro Marques,
um dos autores do projecto
juntamente com os arquitectos
Pedro Bernardes e José Semide e com o engenheiro Manuel Alves Moreira.
Na altura o clube não dispu-

No terreno onde
viria a ser edificado
o pavilhão existiu
uma piscina e mais
tarde foi criado
um rinque ao ar livre
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ARQUIVO

“Um dever e uma inspiração”

António Cruz
Presidente do Beira-Mar

Homenagear a comissão é um dever, mas é
também uma inspiração para os grandes desafios que se colocam
na actualidade. Espero
que os beiramarenses
correspondam ao

nosso apelo e compareçam em grande número para demonstrarmos que, apesar de todas as adversidades, estamos unidos e vamos,
juntos, reerguer o
nosso clube”.

Prédio à espera das licenças
O actual dono do terreno fez
entrar na Câmara o processo para a construção de
habitações há nove meses,
aguardando as licenças, diz
Armindo Sequeira, representante do empresário Fernando Jesus, que vive nos
Estados Unidos há mais de
50 anos. O advogado já reuniu com Ribau Esteves, presidente da autarquia, espe-

O pavilhão do Alboi foi inaugurado em Janeiro de 1974

nha de nenhum recinto coberto. No terreno onde viria a
ser edificado o pavilhão, na
zona dos Santos Mártires, existira uma piscina “alimentada
com água da ria” e “sem as melhores condições”. Mais tarde
foi criado um rinque ao ar livre.
O pavilhão viria, por isso, colmatar uma lacuna do emblema auri-negro, tendo sido
inaugurado em Janeiro de 1974
após perto de um ano e meio

de obras. Ainda nesse ano, a
construção do edifício valeria
aos 12 beiramarenses o título
de sócios de mérito.
E agora?
Com a certidão de óbito passada ao pavilhão, o clube procura alternativas. Para já, as
modalidades serão transferidas para outros recintos. Mas
a direcção “auri-negra” tem
planos para pôr em marcha a

construção de um novo equipamento ainda durante este
mandato, decorrendo negociações com a Câmara de Aveiro
nesse sentido. Essa foi, de resto,
uma das promessas eleitorais
de António Cruz, o actual presidente da agremiação desportiva.
O Beira-Mar possui actualmente mais de meio milhar de
atletas divididos por dez modalidades: andebol, atletismo,

rando acelerar o processo.
Se tudo correr bem a partir
de agora, assinala, a obra
pode começar em “três ou
quatro meses”. O pavilhão
será substituído por um prédio de três pisos de “alta
qualidade”, com projecto do
arquitecto Ricardo Vieira de
Melo. Fernando Jesus irá investir três milhões de euros
neste projecto. |

basquetebol, bilhar, boxe, futebol de formação, futsal, hóquei
em patins, judo e paintball.
O pavilhão passou para a
mão dos ex-dirigentes Artur Filipe e José Cachide, credores
do clube, que por sua vez o
venderam a um investidor que
já tornou pública a intenção de
o demolir para urbanizar o terreno. Desde 2011 que o BeiraMar utiliza o equipamento na
condição de arrendatário. |
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Beira-Mar diz
hoje adeus ao
pavilhão do Alboi
ARQUIVO

Clube aveirense abandona recinto após quatro
décadas de utilização. O equipamento está destinado à demolição. Páginas 6 e 7
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Marítimo vence Fafe
e assume liderança
JM

ID: 56334489

Tiragem: 14900

A equipa de andebol do Marítimo venceu o Fafe, por
22-21, em jogo da 7.ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão, Zona Norte. Com este triunfo, a
formação de Paulo Vieira assumiu a liderança da competição, com mais dois pontos que o segundo, precisamente o adversário de ontem no Pavilhão do
Marítimo. Os verde-rubros somam agora 19 pontos,
seguidos do Avanca (18), Fafe e FC Porto B, ambos
com 17. Numa partida emotiva, os visitantes venciam
ao intervalo pela diferença de um golo (10-11).
Neste jogo, pelo Marítimo jogaram e marcaram: Tiago
Rodrigues, José Azevedo, Guilherme, João Gomes,
Fred, Bruno Nunes (4), Marco Gil (7), José Menezes
(5), António Franco (1), Paulo Moura (2), Wilsion, José
Jesus, Márcio Abreu (2), José Santos e Manuel Sousa.
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Arsenal da Devesa recebe hoje
São Mamede no Flávio Sá Leite

HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, os bracarenses do Arsenal Clube da Devesa recebem a
visita do São Mamede, em jogo da sétima ronda do campeonato nacional de andebol da II Divisão.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O Arsenal Clube da Devesa,
que, ainda com menos um jogo
disputado (a acertar na Madeira
com o Marítimo) se encontra
com 13 pontos no sexto lugar a
três pontos do líder Avanca, recebe hoje às 21 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o São Mamede, em jogo da sétima jornada
do campeonato nacional de andebol da II Divisão.
A equipa de Matosinhos entra
em jogo com mais um ponto do
que os bracarenses e estatuto de
candidata à promoção.
“Vai ser o nosso primeiro grande teste”, antevê Rui Ferreira, o
treinador dos bracarenses.Aquele responsável lembra que este

DR

Equipa do Arsenal da Devesa (na foto) segundo o treinador Rui Ferreira enfrenta hoje candidato à subida de divisão

adversário na época passada só
não subiu ao escalão maior por
um ponto, reforçou-se com ex-

jogadores do Águas Santas e,
por tudo isso, “é um sério candidato à subida”.

“Já estive a ver um vídeo e vai
ser complicado”, acrescenta, frisando que o Arsenal da Devesa

vai jogar sem Nuno Silva nem
Jaime Barreiros, ambos lesionados.
“Vamos ter que os enganar de
outra maneira”, adianta ainda
Rui Ferreira, mas salienta logo
que “o jogo é em Braga e em
Braga mandamos nós”.
Nesta ronda, o Andebol Clube
de Fafe, que partilha os mesmos
16 pontos do Avanca, visita na
Madeira o Marítimo — também
os insulares entram no jogo com
16 pontos. O Fermentões, outra
equipa minhota em prova, que se
encntra no penúltimo lugar com
oito pontos — só mais um do
que o último, Santana — recebe
nesta ronda a visita do S. Paio de
Oleiros, clube que se encontra
no 11.º lugar com 10 pontos.
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ARSENAL ANDEBOL RECEBE HOJE AC. S. MAMEDE

«Este é o primeiro
dos testes difíceis»
ARQUIVO DM

LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal Andebol da
Devesa recebe hoje à noite,
a partir das 21h00 no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
partida a contar para a sétima jornada do campeonato
nacional de andebol o Ac.
S. Mamede.
E o técnico Rui Ferreira, classifica esta partida como «o primeiro dos
testes difíceis neste campeonato».
«Já dei o recado ao plantel. Os jogos difíceis estão
aí a aparecer. Este será o
primeiro teste, porque depois teremos o Marítimo
(jogo que está em atraso),
Boavista e AC Fafe. Estes
jogos vão servir para ver
todo o potencial que esta
equipa tem», alertou o técnico bracarense.
Sobre a Académica de
S. Mamede, Rui Ferreira
não tem dúvidas de que
se trata «de uma equipa
muito forte, constituída
à base de jogadores com
muita escola no andebol
nacional».
O treinador do Arsenal

Jaime Barreiros é uma das baixas do Arsenal da Devesa para jogo desta noite

da Devesa Andebol lembrou ainda que «na época passada, esta equipa
da Académica de S. Mamede ficou a apenas um
ponto da subida de divisão», sublinhou.
No tocante ao campeonato, Rui Ferreira ainda não esqueceu a derrota frente ao FC Porto B,
há duas jornadas, mas salientou a «resposta positiva dada nos dois jogos seguintes».
Na semana passada,
ante o Fermentões, o Ar-

senal conseguiu uma goleada por 32-18, um total
de 14 golos de diferença
no dérbi que, segundo Rui
Ferreira traduziu «a melhor exibição desta temporada».

Jaime Barreiros e
Nuno Silva são baixas
Para o jogo de hoje à
noite, Jaime Barreiros e
Nuno Silva, ambos por lesão, são baixas na equipa
bracarense, ao passo que
Diogo Brasão, o último reforço, está a ter uma inte-

gração positiva.

AC Fafe na Madeira
O Andebol Clube de Fafe
joga hoje no Funchal frente ao Marítimo e o Fermentões recebe o S. Paio Oleiros. Os jogos da oitava jornada agendados para hoje:
Arsenal Devesa-Ac. S. Mamede (21h00), Académico
FC-Boavista (21h00), FC
Gaia-Santana (18h30), Sanjoanense-Avanca (17h00),
Fermentões-S. Paio Oleiros (17h30) e Marítimo-AC Fafe (15h00).
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SEGUNDA-FEIRA, PELAS 20H00
Seleção regional de andebol
treina no Flávio Sá leite
A seleção regional masculina da Associação de
Andebol de Braga tem uma sessão de trabalho
agendada para o dia 27 de outubro (segunda-feira),
a partir das 20h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga.
O ABC, com 10 andebolistas, é o clube mais
representado na seleção de andebol bracarense.
Eis a lista de convocados:
CD Xico: João Campos, Afonso Mendes, José
Pizarro e João Alves Pinto.
AC Fafe: José Lemos, João Torgal, Tiago Ventura
e Paulo Oliveira.
CCR Fermentões: Francisco Oliveira e Luís
Cunha.
AAPL: João Fernandes
ABC: Filipe Costa, João Rafael Peixoto, Mauro
Queirós, Rui Ferreira, Francisco Silva, José Miguel
Macedo, João Nuno Pontes, Diogo Duarte, Rafael
Couto e Daniel Miranda.
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APURAMENTO
PARA EUROPEU
JOGA-SE EM GAIA
O Pavilhão Municipal de Gaia
vai ser palco do jogo PortugalRússia, que decorre a 2 de
novembro, a contar para o
apuramento para o Europeu
2016. "Gaia tem excelentes
infra-estruturas” referiu Ulisses
Pereira, presidente da Federação de Andebol de Portugal
que destacou a forma eficiente como o município respondeu a todas as questões.
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ANDEBOL

COLÉGIO DE GAIA
VAI JOGAR À GRÉCIA

SANDRA RAQUEL SILVA

Colégio de Gaia
vai à Grécia a 11
de
novembro
jogar frente ao
‘Loux Patras’, na 3ª ronda
da CHALLENGE CUP
feminina. Já a receção a
esta equipa acontece a 22
do mesmo mês. O vence-

O

dor desta eliminatória
passa aos oitavos de final
previstos para fevereiro de
2015. O histórico frente a
esta equipa grega não é o
melhor, pois os ‘Loux Patras’ foram os responsáveis por eliminar
o
Colégio de Gaia em 2002.
Por cá, a formação de
Paula Castro continua a

jogar no Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina
onde ocupa o quarto lugar
depois de ter vencido o
Leça por 27-23. Hoje,
pelas 18h30 joga-se a
5ª jornada e a equipa
gaiense vai a casa do
primeiro
classificadoAlavarium para tentar assumir a liderança isolada.
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PRÓXIMO PASSO:
RECOMEÇAR TEATRO
●

IDEAL CLUBE MADALENENSE FESTEJOU O 87º ANIVERSÁRIO
COM A PRESENÇA DE MUITOS AMIGOS DA ASSOCIAÇÃO.

Uma mesa que demonstrou que a união faz a força
SANDRA RAQUEL SILVA

oi de festa a noite
de quarta feira no
Ideal Clube Madalenense que
festejou 87 anos.
Desde 2011 como presidente da direção do Ideal
Clube Madalenense, Luís
Miguel Moreira faz” um balanço muito positivo, apesar
de afirmar que “sem apoios
é difícil manter uma coletividade desta envergadura, e,
com a subida da pesca
desportiva à primeira divisão nacional, os gastos
vão ser maiores, mas estamos aqui para ultrapassar
todas as dificuldades”.
O clube tem cerca de 400
asociados e em noite de
festejos juntou grande
parte deles na sua sede,
local em que os sócios
foram homenageados e
tiveram direito a uma lembrança entregue por algumas
individualidades
presentes como: o presidente da Junta de Freguesia da Madalena, Francisco

F

Leite; o presidente da Assembleia de Freguesia,
Fernando Couto; o presidente do conselho fiscal da
Associação de Andebol do
Porto, Mota Soares; o diretor dos Bombeiros Voluntários de Valadares e o
presidente do Clube de Tiro

87

anos de vida
e muitos
motivos para
festejar
de Gaia, Luís Mota, que
também têm a sua sede
nas instalações do Ideal
Clube Madalenense e da
qual os seus membros
também são associados
que aproveitou para dizer
que “graças ao Ideal estamos a crescer no tiro, quero agradecer por nos terem

Os associados foram premiados, aqui o sócio nº 100

aberto muitas portas. Estou
numa casa onde sou muito
bem tratado”. Nesta noite,
o clube foi elogiado por
conseguir manter-se no
ativo sem receber qualquer
tipo de apoio e o presidente
da junta da Madalena
referiu que “o associativismo é a nossa causa.
Por vezes, as dificuldades
servem para nos espicaçarem e para nos obrigar
a arranjar soluções. Isto
acontece nas vidas de
cada um de nós, mas também nas coletividades que
cada vez têm menos
apoios. Em nome da junta,
tenho de salientar que não
temos qualquer hipótese financeira para ajudar as associações da Madalena,
mas juntos vamos conseguir superar os problemas e ser mais fortes”.
O Ideal Clube Madalenense continua a ser uma
referência,
nomeadamente no desporto, mas
Luís
Miguel
Moreira
demonstra a intenção de
começar com o teatro,
ideia suportada pelo presidente da junta de freguesia que referiu que “estou
empenhado nesse projeto. Talvez possámos festejar o próximo aniversário
com uma peça de teatro”.
Neste momento o clube
continua a oferecer um
leque de atividades como:
karaté, ginástica, andebol
e pesca desportiva.
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Escola de Andebol ACR Nadadouro

A Escola de Andebol retomou, no
dia 24 de Setembro, a sua actividade
desportiva. Depois de um primeiro ano
de vida com bastante sucesso, a escola
continua com o seu projecto, incidindo
na preocupação do desenvolvimento
multilateral da criança, não só da parte
física, mas também educativa e social.
A Coordenação técnica continua a
cargo do Professor Pedro Sequeira
(TPTD de Grau 4 - Andebol) coadjuvado pela Professora Maria Assunção

Sequeira (TPTD de Grau 3 - Andebol).
A Escola de Andebol destina-se a
crianças de ambos os sexos, dos 6 aos
10 anos.
Os treinos realizam-se à 4ª feira,
das 18h15 às 19h15, no Pavilhão do
Nadadouro.
Dado o cariz social do projecto a
participação está isenta de qualquer
mensalidade.
Contactos: 969785631 ou pedro@
pedrosequeira.com
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