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ANDEBOL

Juve Lis lança caderneta de cromos
para angariar receitas e promover clube
A Juventude do Lis vai promover o lançamento da caderneta oficial de cromos do clube
a levar a efeito no próximo dia
18 de Dezembro, pelas 18h30,
no Pavilhão da Juve Lis. Segundo a presidente do clube, Célia
Afra, a caderneta de cromos,
"muito para além da possibilidade de angariar alguns fundos, serve fundamentalmente
para promover o clube, os atletas e a modalidade".
A caderneta está organizada
com cromos individuais de
todos os atletas, fotos de equipa
e membros do clube, mas também dará a conhecer um pouco
da história e do percurso que o
clube tem conseguido ao longo
dos seus mais de 25 anos de

D.R.

José Roque

JOGADORES da Juve Lis irão desfilar e assinar autógrafos no lançamento da caderneta de cromos
existência.
A ideia surgiu na consequên-

cia de uma série de eventos que
ao longo do ano a Juve Lis tem

vindo a realizar, "de acordo com
o que sempre se fez no Movi-

mento Associativo", sublinhou
Célia Afra. Este ano, por exemplo, o clube já organizou a Festa
das Sopas, jantares de grupos,
vendas artesanais, cabaz de
Natal e venda de doces caseiros
confeccionados, essencialmente, pelas jogadoras seniores do
clube.
Estas são as formas que o
clube tem encontrado para
enfrentar as dificuldades
financeiras, com maior enfoque no presente ano. "Tudo isto
surge esta época com maior
incidência porque as despesas
são cada vez maiores com as
competições europeias e com a
participação de muitas equipas
nos campeonatos nacionais.
Além disso, os apoios institucionais são cada vez menores e
as empresas deixaram de apoi-

ar", explicou a responsável.
No entanto, as iniciativas
não se ficam por aqui e já estão
pensados muitos outros eventos. "A curto prazo temos já em
mente organizar uma noite de
fados, uma noite com música
ao vivo, festas temáticas em
local a definir e a organização
de jogos com equipas de 'top'",
frisou Célia Afra.
No programa de actividades
do lançamento da caderneta
está previsto o desfile dos atletas da Juve Lis, a apresentação
do grupo infantil de dança criativa e a apresentação do vídeo
promocional da caderneta.
Mais tarde terá início a venda
de cadernetas e cromos da Juve
Lis com uma sessão de autógrafos e a venda de café da avó
e filhoses. l
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ANDEBOL – CAMPEONATO REGIONAL DE 'MINIS'

Associação de S. Miguel do Mato “mostrou-se” em Nelas
Silvino Cardoso
A Escolinha de Andebol da
Associação S. Miguel do Mato
participou, no último feriado, na
3.a concentração da 1.a fase do
campeonato regional de minis
de andebol de Viseu, que decorreu no Pavilhão Municipal de
Nelas.
A equipa realizou dois jogos
perdendo um, por 6-5, e empatando o outro (6-6). Os atletas
demonstraram, mais uma vez,
muito respeito e “fair-play”,
assim como uma enorme satisfação e competência durante a
disputa dos jogos. Notou-se ainda a presença de alguns pais e
familiares dos atletas que apoiaram a equipa da escolinha de S.

I

Miguel do Mato. A modalidade
do andebol é, sem dúvida, o
desporto que naquela freguesia
do concelho de Vouzela, parece
estar a “pegar de raíz” e com
resultados já aceitáveis, tendo
em conta o pouco tempo que o
andebol assentou arraiais em S.
Miguel do Mato.
A presença da Escolinha de
Andebol em Nelas foi apoiada
pela Câmara de Vouzela, juntas
de freguesia de S. Miguel do
Mato e Figueiredo das Donas e
pela Associação de Andebol de
Viseu.
Participação
no 2.o Festand de Bambis
Três dias depois da presença em
Nelas, a Associação de S. Miguel

do Mato voltou a participar em
mais um evento destinado aos
jovens. No último domingo, a
colectividade marcou presença
no 2.o Festand de 'Bambis' da
Associação de Andebol de Viseu, realizado em Santiago de
Besteiros. Juntamente com a
Associação de S. Miguel do
Mato, estiveram presentes os
´Bambis' de Nelas e de Santiago
de Besteiros.
Foi uma tarde de sã convívio,
muito agradável, tanto para os
atletas que actuaram e realizaram os seus jogos preferidos,
como para os pais e familiares
dos atletas que assistiram à
alegria e satisfação com que os
pequenos jogadores desfrutaram da tarde desportiva. l

FESTAND constitui um bom momento de convívio entre os jovens
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Ao ABC, fustigado com duas expulsões, valeu a prata da casa

Juventude amarela travou ciclone dos Açores
ARQUIVO DM

 Pedro Vieira da Silva

fensiva, fantástica exibição de
Humberto Gomes (11 defesas
em menos de 30 minutos) e,
ainda, à eficácia dos academistas na hora do remate.
Os contra-ataques não saíram bem, mas a segunda linha
academista, com José Rolo e
Tiago Pereira em bom plano,
esteve imparável, permitindo
ao ABC aumentar o score, chegando aos seis golos de vantagem ao intervalo, uma margem muito confortável.

O ABC bateu, ontem à noite, o Sporting da Horta (36-25),
em jogo a contar para a 15.ª
jornada do andebol 1. Os academistas, que têm sido fustigados por lesões, viram o árbitro do encontro expulsar, com
excessivo rigor, Álvaro Rodrigues e José Rolo, mas a turma minhota, com muita juventude na equipa (João Santos
e Miguel Sarmento estiveram
em grande plano, bem secundados por outros jovens actores secundários), conseguiram

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro

Silva

ABC

36

Humberto Gomes (Bruno Dias);
Tiago Pereira (2), Ricardo Pesqueira
(1), Rui Lourenço (3), Mário Peixoto
(2), José Pedro Coelho (6) e Álvaro
Rodrigues (1); José Rolo (3), João
Rodrigues (1), João Santos (7), Pedro
Seabra (1), Miguel Sarmento (7) e
Sérgio Caniço (2)

parar o furacão açoriano que,
na primeira volta, tinha batido a turma de Carlos Resende, nos Açores (28-27).

O ABC, ao intervalo, vencia por seis golos de diferença, fruto, basicamente, de três
factores: boa organização de-

Contrariedades para o ABC

Álvaro e Rolo
viram vermelho directo

Treinador: Carlos Resende

Sp. Horta

25

Nuno Silva (Fábio Silva); Tiago
Rodrigues (1), Austris Tuminskis (4),
Paulo Medeiros, Yuriy Kostetsky (5),
Afonso Almeida (3) e Nélson Pina
(7); Diogo Rios (1), Rui Barreto (3) e
Bruno Castro (1)
Treinador: Filipe Duque
Marcha do marcador: 10’ (4-4); 20’
(10-7); 30’ (17-11); 40’ (24-18); 50’
(28-19).

fesas soberbas, um ponto final nas ambições dos açorianos em chegar-se mais perto do ABC.

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

PRÓXIMA JORNADA

15.ª JORNADA

Xico Andebol

-

Madeira SAD - Benfica

Madeira SAD

Sporting - Xico Andebol

Benfica 37 - 30 AC Fafe

FC Porto - Belenenses

ABC 36 - 25 Sp. Horta

Miguel Sarmento (à esquerda) foi um dos melhores do ABC
Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga

defensivas).
Para a baliza dos bracarenses entrou, depois, Bruno
Dias, que colocou, com de-

O técnico do ABC, Carlos Resende, não pôde contar para este
jogo com Luís Bogas, José Ricardo Costa e Fábio Antunes, devido a lesão. Três baixas importantes na equipa academista que,
aos 28 minutos, viu os árbitros do encontro – Mário Coutinho
e Ramiro Silva – deram ordem de expulsão a Álvaro Rodrigues
por falta dura sobre Austris Tuminskis.
Na segunda parte, José Rolo também viu o vermelho, por falta
involuntária sobre Nélson Pina, em lance de contra-ataque, aos
12 minutos do segundo tempo. Expulsões que, claro, fragilizaram
o ABC, já debilitado com as baixas devido a lesão.

Álvaro e Rolo
expulsos…
Sarmento e Santos
em grande
Porém, antes do intervalo,
Carlos Resende perdeu Álvaro Rodrigues (expulso) e, depois, à passagem do minuto
12 da segunda parte, viu José
Rolo seguir também o caminho dos balneários, pelas mesmas razões.
Mas, nessa altura, apareceram no jogo os suplentes João
Santos e Miguel Sarmento e o
titular José Pedro Coelho, que
apareceram nos momentos
decisivos, com grande intensidade no ataque, bem secundados na defesa por Ricardo
Pesqueira (o ex-FC Porto esteve muito bem nas acções

Sp. Horta - S. Bernardo

Maia-ISMAI 23 - 33 FC Porto

AC Fafe - ABC

Belenenses 28 - 28 Sporting

Águas Santas - Maia-ISMAI

S. Bernardo 22 - 21 Águas Santas
Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 FC Porto

15

13

0

2

451 : 349

102

41

2 Sporting

15

11

2

2

411 : 340

71

39

3 Benfica

15

11

1

3

458 : 348

110

38

4 Águas Santas

15

11

1

3

415 : 369

46

38

5 ABC

15

8

1

6

397 : 366

31

32

6 Belenenses

14

7

2

5

398 : 390

8

30

7 Madeira SAD

13

8

0

5

382 : 323

59

29

8 S. Bernardo

15

3

2

10

351 : 458 -107

23

9 Sp. Horta

14

4

0

10

366 : 437

-71

22

10 Xico Andebol

13

2

1

10

343 : 393

-50

18

11 AC Fafe

14

1

1

12

345 : 448 -103

17

12 Maia-ISMAI

14

1

1

12

333 : 429

17

-96

Pub

Carlos Resende (ABC) gostou da resposta dos mais novos

«Foi uma bela vitória»
No final do jogo, Carlos Resende, técnico do ABC, estava
satisfeito com a «bela e boa vitória» alcançada.
«Soubemos aproveitar na primeira parte as oportunidades
que criámos, a maioria após conquistas de bola na defesa,
e essa vantagem deu-nos um certo à vontade. Depois, claro
que é mais fácil jogar com sete ou oito golos de vantagem
e, mesmo depois das duas expulsões, jogámos de forma
equilibrada e aproveitámos para dar minutos a todos os
jogadores. Gostei da resposta dos atletas, porque quando
trocámos de jogadores, e não foi por estarmos a jogar mal,
não se notou. Tivemos engenho em criar essa vantagem na

primeira parte e vencemos justamente», vincou.

Filipe Duque (Sp. Horta):
«Não fizemos um bom jogo»
O treinador dos forasteiros não gostou nada da exibição
dos seus atletas em Braga. «Não fizemos o nosso melhor
trabalho. Não foi por falta de preparação, porque estudámos bem este ABC. É preciso correr durante os 60 minutos,
defender muito a sério e obrigá-los a fazer coisas a que não
estão habituados a fazer», finalizou Filipe Duque.
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Andebol: Crise financeira leva à suspensão da Supertaça de Portimão
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A Supertaça de andebol foi suspensa em virtude da falta de condições financeiras para organizar a
prova, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Andebol (PPA) no seu sítio oficial.

A suspensão da prova, de acordo com o comunicado do organismo, surge na sequência da falta de
dotação financeira para a comparticipação na organização por parte da Câmara Municipal de Portimão
(CMP).

Na sequência desta situação, FPA e CMP decidiram conjuntamente pela suspensão da Supertaça
masculina, prevista para 27, 28 e 29 de janeiro e que iria juntar os seis primeiros classificados do
campeonato no final da primeira volta, foi suspensa.

A atribuição de um lugar numa prova europeia de clubes não será posta em causa pela não realização
da Supertaça, uma vez que esta prova, face à reestruturação do modelo das competições da
Federação Europeia de Andebol (EHF), já não iria atribuir vaga.

Portugal registou uma redução de cinco para quatro clubes nas provas organizadas pela EHF, pelo
que a Supertaça já não iria qualificar nenhuma equipa para as provas europeias.

O apuramento para as provas da EHF será decidido da seguinte forma: o campeão fica apurado para
a Liga dos Campeões, o vencedor da Taça e segundo classificado para a Taça Europa e o terceiro para
a Taça Challenge.

A data prevista para a realização da Supertaça, que ficou em branco no calendário dada a suspensão
da prova, pode ser rentabilizada para a realização de jogos pelos clubes ainda presentes na Europa FC Porto, Benfica e Sporting.

Redacção DORS

18:58 quarta-feira, 14 dezembro 2011
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Andebol: “quartos”
da Taça com um
Benfica-Madeira SAD
Benfica-Madeira SAD (21 de
Janeiro) e Marítimo-Belenenses (dia 22) são os jogos que
envolvem equipas madeirenses
nos quartos-de-final da Taça de
Portugal Sénior masculina de
Andebol. Sporting CP-Águas
Santas e São Bernardo-FC
Porto são os outros “duelos”,
numa eliminatória que vai apurar os quatro emblemas para a
“Final-Four” (30 de Março e 1
de Abril), em Tavira. 1
Vasco Sousa
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Andebol

FC Porto amplia
vantagem
sobre os rivais
a A equipa de andebol do FC Porto
venceu ontem (33-23) o Maia-ISMAI
e ganhou terreno à concorrência na
liderança da classiﬁcação do campeonato nacional. A equipa orientada
por Ljubomir Obradovic fez da eﬁcácia a sua arma, com destaque para
o contra-ataque (71%, dez golos em
14 remates). Os “dragões” lideram
a tabela, com 41 pontos – mais dois
que o Sporting, que empatou (28-28)
na visita ao Belenenses. A equipa de
Alvalade sofreu o golo do empate a
poucos segundos do ﬁm e já não foi
capaz de reagir. Belone Moreira, com
100 por cento de eﬁcácia (12 golos em
12 remates) foi o homem do jogo para
a equipa do Restelo. O outro encontro
de quarta-feira, entre o ABC e o Sporting da Horta, terminou com uma goleada dos bracarenses (36-25).
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> Jogo entre ABC e Sp. Horta tem início marcado para as 21 horas, no pavilhão Flávio Sá Leite.
MIGUEL SARMENTO ELOGIA APOIO DOS ADEPTOS ACADEMISTAS

ANDEBOL

I DIVISÃO

ABC à procura da vingança
O ABC de Braga defronta, esta noite, o Sp. Horta em partida a contar para a 15.ª jornada do Campeonato Nacional
da I Divisão. Depois da derrota tangencial no encontro da primeira volta da competição, os academistas querem
‘vingança’ e prometem tudo fazer para garantir o triunfo, como afirmou o jovem ponta Miguel Sarmento.
> carlos costinha sousa

Hoje é dia de marcar presença
na ‘catedral’ do andebol nacional, o pavilhão Flávio Sá Leite.
O ABC de Braga recebe o Sporting da Horta, em partida a contar para a 15.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol da
I Divisão.
Este é um jogo que tem um sabor especial para os academistas
que querem ‘vingar’ a derrota
tangencial averbada frente aos
açorianos na partida da primeira
volta do campeonato.
O objectivo principal da equipa
é subir na tabela classificativa e
para isso o único resultado que
interessa é mesmo a vitória, como confirmou o jovem ponta
academistas, Miguel Sarmento:
“o Sp. Horta vai ter que sofrer
esta nossa ânsia de vencer. É um

DR

Miguel Sarmento quer ajudar o ABC de Braga a regressar aos triunfos

jogo muito importante para nós,
que temos que ganhar. Não podemos facilitar, porque quere-

mos estar entre os melhores na
segunda fase do campeonato. E,
tenho a certeza absoluta que va-

mos estar”.
Miguel Sarmento considera
que o Sp. Horta tem uma equipa
muito forte, composta por “jogadores muito rápidos, bem virados para o contra-ataque. Individualmente são bons e formam
um colectivo muito forte”, mas o
plantel academista quer voltar às
vitórias e vai dar tudo para que o
triunfo aconteça: “temos que
ganhar, dê por onde der. Temos
de ser menos displicentes, temos
muitos erros não forçados e temos de estar mais concentrados”.
O jogador finalizou pedindo
aos adeptos para que encham o
pavilhão Flávio Sá Leite, porque
esse apoio é muito necessário
para os jogadores: “Espero que
neste jogo os adeptos se voltem
a juntar a nós e que nos ajudem.
Eles merecem muito a nossa
vitória e vamos fazer por isso”.
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ANDEBOL>>25

ABC quer vingar derrota
com Sp. Horta
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Dia em cheio
no andebol
nacional
A jornada 15 do Campeonato
Nacional de Andebol da I Divisão, que só termina a 25 de Janeiro próximo, fica marcada, nos
encontros que hoje se disputam, por jogos que prometem
grande animação e que são os
seguintes:
20.15 h - Belenenses-Sporting
21 h - ABC - Sp. Horta
21 h - ISMAI - FC Porto
21.30h - S. Bernardo-Ág. Santas
Recorde-se que a partida relativa a esta 15.ª jornada entre as
equipas do Xico Andebol e Madeira SAD foi adiada para o
próximo dia 25 de Janeiro.
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Alavarium confirma
superioridade no “derby”
Com as contas definidas, a formação liderada por Ulisses Miguel
derrotou, sem grande surpresa, a conjunto do São Bernardo
ALAVARIUM

34

TREINADOR: Ulisses Miguel.
Andreia Madaíl e Diana Roque; Maria
Loura (5), Catarina Martins (5), Lisa
Antunes (3), Ana Almeida (5), Elin Almeida,
Cláudia Correia (7), Mariana Lopes (2),
Ana Marques (3), Ana Gomes, Inês
Branco, Filipa Fontes (4) e Daniela Dias.

SÃO BERNARDO

21

TREINADOR: Rui Liberato.
Cátia Coutinho; Marta Senos, Cátia Reis
(3), Maria Neves (6), Cristiana Dias (1),
Catarina Tendeiro (1), Ana Arede (2), Diana
Almeida (1), Daniela Santos, Sara Matos
(1), Ana Ribeiro, Ana Araújo (3) e Inês
Baptista (3).
LOCAL: Pavilhão do Alavarium.
ÁRBITROS: Flávio Carvalho e João
Malhado.
AO INTERVALO: 19-13.

ANDEBOL
O Alavarium recebeu e venceu o
São Bernardo na última jornada
da primeira fase do Campeonato
Nacional de Seniores Femininos.
Era um jogo que já nada decidia,
uma vez que a equipa da casa tinha assegurado um lugar entre as
dez equipas que, a partir de Ja-

D.R.

I

MARIA LOURA foi uma das atletas em evidência no Alavarium
neiro, começam a disputar a Fase
Final da competição, ao passo que
a formação visitante já estava

“condenada” a disputar a 2.a Divisão Nacional.
O São Bernardo apresentou-se

com um sistema defensivo 6x0,
enquanto que o Alavarium apostou num 3x2x1. Este sistema de-

fensivo criou muitas dificuldades
às jogadoras lideradas por Rui Liberato, que, nos primeiros dez minutos, não conseguiram ultrapassar a defesa do Alavarium. Mas
depois adaptaram-se e começaram a descobrir o “caminho” para
o golo, com o jogo ofensivo do Alavarium a não sair com a clarividência habitual.
Na segunda parte, o Alavarium
entrou com outra intensidade e rapidamente “cavou” um “fosso” no
resultado, que só não foi maior dado os inúmeros contra-ataques falhadospelasjogadorasdacasa,uns
por demérito, outros pela excelente
exibição que a guarda-redes do São
Bernardo, Cátia Coutinho, efectuou na segunda parte.
O resultado final espelha o que
se passou em campo, num jogo
bastante morno e desnivelado. Na
equipa do Alavarium, destaque
paraasboasexibiçõesdaCatarina
Martins e Maria Loura, ao passo
que, no São Bernardo, além da já
citada Cátia Coutinho, realce para
a excelente exibição de Maria
Neves.l
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A17

ID: 39111517

14-12-2011

Tiragem: 13417

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 28,60 x 18,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A18

ID: 39110595

14-12-2011

Tiragem: 3500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,28 x 8,10 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PORTUGAL RECEBE TURQUIA A 4 DE JANEIRO

Apuramento para Mundial de Andebol
estreia novo Centro Multiusos de Lamego
I O novo Centro Multiusos de
Lamego vai receber o primeiro
jogo de alta competição já no dia 4
de Janeiro com a realização do
Portugal-Turquia, inserido na
qualificação para a fase final do
Campeonato do Mundo de Andebol, em seniores masculinos. O
encontro começa às 20h15 e terá
transmissão em directo na RTP2.
O jogo que vai opor as duas
selecções marca a estreia do
moderno Centro Multiusos de

Lamego como palco de grandes
competições desportivas, um
equipamento que também está
apetrechado para acolher eventos culturais e de lazer, bem como
iniciativas de apoio às actividades empresariais e de promoção
de produtos locais e regionais.
Durante a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a autarquia de Lamego
e a Federação de Andebol de Portugal, o autarca Francisco Lopes

enfatizou que este jogo de qualificação é “uma oportunidade de
dar visibilidade a uma modalidade muito praticada no concelho,
através do Andebol Clube de
Lamego, um dos nossos maiores
clubes”. “É importante que se
olhe para Lamego como um
município onde se dá valor ao
desporto e onde tem existido
uma relação profícua com os
nossos clubes e associações”,
sublinhou. l
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A19

ID: 39111347

14-12-2011

Tiragem: 8500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,66 x 3,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Outros jogos
Tambem hoje, o Belenenses (7.º) recebe o Sporting
(3.º). Na Maia, o ISMAI recebe o FC Porto e dificilmente pode inverter aquilo que é o maior poderio dos
dragões. Em Aveiro, o São Bernardo recebe o Águas
Santas. O jogo Xico Andebol-Madeira foi adiado para
o dia 25 de Janeiro.
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desporto

14-12-2011
Futebol
Liga Europa
Lazio x Sporting
SIC, 18h00
Besiktas x Stoke City
Sport TV1, 18h00
Anderlecht x Lokomotiv Moscovo
Sport TV1, 20h05
Andebol
Campeonato Nacional
Belenenses x Sporting
RTP2, 20h15

reportagem

ID: 39111396

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 29,01 x 4,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

LINHA DA FRENTE

Património Mundial Português

“A herança de Mandela“ é uma
reportagem assinada por António
Mateus, que relata a forma como
Nelson Mandela (Madiba) se transformou primeiro a si próprio, como
ser humano, para tirar depois o melhor de todos à sua volta.

Série documental que reúne 14 filmes, de 25 minutos cada, sobre edifícios e paisagens portuguesas classificados pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade. O episódio de hoje é dedicado ao Douro
Vinhateiro.

RTP1, 21h00

documentário

A20

Tiragem: 8500

RTP2, 18h30
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ID: 39116809

14-12-2011

Tiragem: 4400

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,37 x 17,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Casa do Povo da Vacariça

Iniciados
Capela na Seleção Regional de Aveiro

O

s técnicos da Seleção Regional de Aveiro
de Iniciados Masculinos voltaram a
convocar José Capela, atleta da Casa do
Povo da Vacariça, para efetuar mais um treino
com a equipa regional. O jovem praticante da
modalidade de Andebol tem cerca de um ano de
treinos, completou 13 anos de idade e é dotado,
fisicamente e de capacidades para a posição de
pivot – tirando bastante partido da altura de 1,80
metros e de um forte porte atlético.
A sua dedicação e empenho nos treinos, bem
como nas suas prestações em competição, têm
sido fundamentais para a sua rápida evolução como
atleta, conseguindo, por mérito próprio, a
oportunidade de representar a Seleção de Aveiro
na perspectiva da deteção de Talentos Nacionais.
O treino regional foi agendado para a passada
segunda-feira, em S. João da Madeira, onde o atleta
pivot da Vacariça, José Capela se vai juntar aos
restantes colegas oriundos do Alavarium, Valongo
do Vouga, Sanjoanense, Oleiros, Feirense, Espinho,
S.Bernardo, Monte, Estarreja e Avanca.
Iniciados da CP Vacariça vencem em Ílhavo
A segunda volta do Campeonato de Iniciados
levou os atletas da Casa do Povo da Vacariça até à
zona das praias, para defrontar a frágil equipa do
Ílhavo AC. Este jogo permitiu à treinadora Iolanda
Sousa dar tempo de competição aos jogadores
menos utilizados e também aos que estão num
processo de iniciação à modalidade. A resposta ao
jogo foi muito positiva por parte de todos os
atletas, procurando trabalhar em equipa, com o
objectivo de ganhar o jogo, motivar individual e
colectivamente o plantel e procurar evidenciar
valores sociais em desporto.
De salientar o facto de todos os jogadores
terem marcado golos, inclusivamente o guardaredes, Rafael Direito, que converter em golo um
livre de sete metros. Destaca-se o desempenho dos

José Capela, atleta da Casa do Povo da Vacariça
atletas Toscano, pela empenhada dedicação e
esforço nas missões defensivas, e Gustavo, a
aproveitar da melhor forma o bom trabalho de
bloqueio e divisão da defesa feito pelo pivot Capela
para marcar muitos golos.
No final do jogo, a satisfação era visível no
rosto de cada atleta, não tanto pela expressiva
vitória sobre o Ílhavo, mas pela distinta forma
com que este confronto se realizou face ao
“inferno” vivido naquele pavilhão dias antes pelos
mesmos atletas.
Jogaram e marcaram: Rafael Direito g.r,
Vasco Correia, Luís Pereira, João Paulo, Francisco
Fernandes, José Capela, Toscano, Bernardo,
Gustavo e Ricardo Fernandes.
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A22

ID: 39116822

14-12-2011

Tiragem: 4400

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,28 x 8,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CP Vacariça, 37 – S. Bernardo, 39

O

São Bernardo visitou a Mealhada para defrontar, no Pavilhão da Vacariça, o jogo da segunda mão
do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 2.ª Divisão, ficando com a recordação de uma
escassa vitória. Os juvenis da Vacariça fizeram o melhor jogo desta época, galvanizados por estarem
a jogar em casa e frente a uma referência do Andebol Nacional, o São Bernardo.
A primeira parte decorreu sempre com superioridade da equipa da casa, defendendo colectivamente a
potente primeira linha ofensiva do adversário e sendo bem sucedida no ataque quase sempre por finalização
de segunda linha (pontas ou pivot). A eficácia ofensiva da Vacariça permitiu chegar perto do intervalo a
vencer por 2 golos. Contudo não conseguiu segurar essa vantagem, ficando apenas pela margem mínima de
um golo a diferença que separavam as duas equipas.
Certos que o adversário estava à sua altura, e que era necessário continuar fortes no ataque, mas
sobretudo coesos na defesa, a Vacariça acreditava na vitória deste jogo. Foi perdendo argumentos, com
algumas vezes a jogar em inferioridade numérica, a diminuir as oportunidades de sucesso nos remates à baliza
do São Bernardo e a permitir uma finalização do ataque do adversário com golo.
Num jogo equilibrado, em que venceria a equipa mais assertiva, fugiu entre as mãos a vitória para o São
Bernardo, por uma vantagem apenas de três golos, registando um resultado final de 37-39, face aos 37-26
da primeira jornada.
O plantel esteve mais uma vez composto por Bruno Dias (cap.) e Rafael Direito (guarda-redes),
Francisco Fernandes, Luís Pereira, Bernardo, Miguel, Capela, Gustavo, João Paulo, Vasco Correia,
Ricardo Fernandes, João Miguel, Ricardo Ferreira e Pedro Melo.
Próximo Jogo: Dia 18 Dezembro a Vacariça desloca-se à Murtosa para, pelas 17h 30m, defrontar um
dos candidatos a subir à 1.ª Divisão de Juvenis Masculinos, o Monte.
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Apuramento para o Campeonato do Mundo de Andebol estreia Centro Multiusos de
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O novo Centro Multiusos de Lamego vai receber o primeiro jogo de alta competição já no próximo dia
4 de janeiro com a realização do Portugal/ Turquia, inserido na qualificação para a fase final do
Campeonato do Mundo de Andebol em seniores masculinos. O encontro começa às 20h15 e terá
transmissão em direto na RTP2.

O jogo que vai opor as duas seleções marca a estreia do moderno Centro Multiusos de Lamego como
palco de grandes competições desportivas, um equipamento que também está apetrechado para
acolher eventos culturais e de lazer, bem como iniciativas de apoio às atividades empresariais e de
promoção de produtos locais e regionais.

Durante a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a autarquia de Lamego e a
Federação de Andebol de Portugal (FAP), Francisco Lopes enfatizou que este jogo de qualificação de
acesso ao Campeonato do Mundo é "uma oportunidade de dar visibilidade a uma modalidade muito
praticada no concelho, através do Andebol Clube de Lamego, um dos nossos maiores clubes". "É
importante que se olhe para Lamego como um município onde se dá valor ao desporto e onde tem
existido uma relação profícua com os nossos clubes e associações." As entidades organizadoras
esperam agora que cerca de 1500 pessoas assistam a este encontro que deverão desembolsar 2EUR
cada uma e, desta forma, também terem direito à oferta de uma t-shirt comemorativa deste dia
desportivo.

Na preparação para o embate de 4 de janeiro, a seleção lusa permanecerá quatro dias na cidade de
Lamego, durante os quais deverá realizar treinos abertos ao público e fazer visitas a diversos
estabelecimentos de ensino. Esta partida é a primeira de um conjunto de quatro que a seleção das
quinas disputa com o objetivo de garantir a presença no 23º Campeonato do Mundo de Andebol que
decorrerá em Espanha. Para além de Portugal e da Turquia, a Ucrânia também integra este grupo.
Henrique Torrinha Cardoso, presidente da FAP, mostra-se esperançado que Lamego seja o "talismã da
seleção nacional" e que "o objetivo de apuramento seja cumprido".
Página 23

A organização do encontro Portugal/ Turquia promoverá ainda a realização de uma ação de formação
dirigida a professores de Educação Física, subordinada ao tema Importância do jogo reduzido na
iniciação ao Andebol, ministrada por Jorge Varejão, master coach e formador de treinadores da FAP.

FONTE: Câmara Municipal Lamego
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ID: 39114257

14-12-2011

Tiragem: 14500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 20,32 x 8,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Ex-Valonguenses na selecção nacional
A juvenil Mónica Soares (CS Madeira) e a júnior Lisa Antunes (Alavarium), ambas ex-atletas da Casa do Povo de Valongo do Vouga, estão convocadas para a selecção nacional de
juniores femininas, que se preparam para disputar, em Abril,
a qualiﬁcação para o Mundial de Sub-20.
O estágio tem início esta quinta-feira, dia 15. Atletas e equipa técnica concentram-se no Colégio de Gaia, pelas 11h. Nos
três dias seguintes, a selecção nacional disputa o VI Torneio
Internacional Top Natal. O torneio destina-se ao escalão sé-

nior e, na edição de 2011, participam CDE Colégio de Gaia,
Juve Mar, Porriño (Espanha) e a selecção nacional de juniores.

SELECÇÃO REGIONAL
José Simões, Diogo Martins e Rafael Vitória (CP Valongo
do Vouga) estão entre os 30 convocados para o treino desta
segunda-feira da selecção regional masculina (Nascidos em
1998 e 1999), que se realizou em São João da Madeira.
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ID: 39114407

Tiragem: 14500
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,74 x 2,09 cm²

14-12-2011
Âmbito: Regional
Iniciados masculinos do AAC – Derrota (13-31) na recepção
ao líder Alavarium, para o nacional da II divisão. Sábado, às
18h, jogam na Vacariça, segundo classiﬁcado. Os aguedenses são terceiros classiﬁcados nesta primeira fase.

Corte: 1 de 1
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