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Os jogos do fim-de-semana

Xico Andebol
recebe hoje Sporting
Eis os jogos da quinta jornada do Andebol 1, a disputar este
fim-de-semana:
Hoje
ABC de Braga-AC Fafe (16h00)
Belenenses-FC Porto (17h00, RTP 2)
ISMAI-Águas Santas (17h45)
Xico Andebol-Sporting (18h00)
São Bernardo-Sp. Horta (18h00)
Amanhã
Benfica-Madeira SAD (18h00, FAP TV e Benfica TV).
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • 6.ª Jornada da Liga Zon Sagres:
Sp. Braga-NACIONAL, 18h30, Braga (SportTV1),
árbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco). SportingVit. Setúbal, 20h30, Alvalade (TVI), árbitro: Cosme
Machado (Braga). • 3.ª Jornada 3.ª Divisão/Série
Madeira: 1.º de Maio-Porto da Cruz, 16h, Adelino
Rodrigues (ex-Liceu). • 9.ª Jornada da 1.ª Divisão
de Juniores: MARÍTIMO-Gil Vicente, 12h30, Santo
António. NACIONAL-Leixões, 16h, Choupana. •
Torneio Quadrangular de Veteranos do CS Marítimo: Marítimo-Funchal, 18h. Juventude de GaulaBarreirense, 19h30, ambos em Santo António. •
Liga de Espanha: REAL MADRID-Rayo Vallecano,
19h. BARCELONA-Atlético de Madrid, 21h. • Liga
da Rússia: Zenit St. Petersburgo-Tomsk, 15h. •
Treino do Marítimo, 9h30, Santo António. • Treino
do União/SAD, 10h30, Complexo. • Chegada à
Madeira do Vitória de Guimarães. • Inscrições
para as provas de Veteranos, referente à época de
2011/2012, organizadas pelo CS Marítimo. ANDEBOL • 1.ª Divisão Fem.: MADEIRA SADSPORTS DA MADEIRA, 17h, Pav. Funchal. • 2.ª Divisão Masc.: Marienses-MARÍTIMO, 20h30,
Açores. JUDO • Jantar-Homenagem ao Prof.
Eng.º António Lopes Aleixo - Presidente Honorário
da FPJ - em Coimbra. PARAPENTE • Madeirenses no Torneio de Parapente do Sudoeste,
até amanhã. TÉNIS-DE-MESA • 1.ª Divisão Masc.: ACM Madeira-Toledos, 15h. JuncalSão Roque, 20h. • 1.ª Divisão Fem.: ACM Madeira-Estreito, 15h. Garachico-São João, 15h. •
Paulo Melim (vice-presidente da ATMM) no curso
"ITTF Competition Manager's Workshop 2011", na
Áustria, até quinta-feira. ESPECIAIS • Cinco
atletas do CD "Os Especiais" nos 3.ºs Global Games INAS, em Ligúria, Itália, em Basquetebol, Futsal e Atetismo, até dia 4 de Outubro. INATEL •
Inscrições para as modalidades do INATEL: Futebol de 11 (até dia 29) e Futsal (até dia 21 de Outubro). DIVERSOS • O Clube Naval do Funchal associa-se ao "International Clean Up Day",
com mais uma limpeza do fundo do mar. • O "Forum Madeira" exibe exposição alusiva ao 40.º aniversário da Reserva Natural das Ilhas Selvagens,
espaço ART Forum, no piso 1, até dia 30. • Exposição "Marítimo.Centenarium", Casa da Cultura
de Santa Cruz. • Passeio a pé pela Junta de Freguesia de Santo António, Pico do Areeiro/Achada
do Teixeira. GOLFE • Torneio BANIF, ao longo
do dia, no Santo da Serra. • Madeirenses na Fase
Nacional do “International Pairs 2011”, campo da
Estela, até amanhã. CANOAGEM • IV Taça
de Portugal de Kayak Mar e III Grande Prémio Cidade de Machico, 16h, Baía de Machico. BTT •
Camp. Regional de Down Hill, na Ponta do Pargo,
até amanhã. Hoje, treinos livres. BASQUETEBOL • Acção de Formação Contínua - Oficiais de Mesa Nacionais, 14h15/18h30, sede da
ABM. • Acção de Promoção Escolar, 10h30/12h,
Pav. Francisco Franco. MUAY-THAY • Diogo
Abrantes (Marítimo) em estágio por Banguecoque,
na Tailândia. CLÁSSICOS • Duas equipas
da Madeira na "XI Clássica de Tenerife", em Canárias, até amanhã. TODO-O-TERRENO
• Passeio de Todo-o-Terreno ao Santo da Serra
pelo CAF/GDE. • A AMTTT organiza Práticas de
Condução 4x4 (Módulo IV). AQUABIKE • I
Aquabike do Garajau 2011, 17h/18h. TÉNIS •
5.ª Etapa do Circuito Clube Desportivo Nacional
Sub-18, até amanhã. SLOTS • Camp. da Madeira de Classes de Rally Slot de 2011. JET
SKI • Exposição da Associação de Jet Ski e
Motonáutica da Madeira, no Espaço do Mercado
da Ribeira Brava, até dia 9 de Outubro.
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CÂMARA
REAGE ÀS
CRÍTICAS
DO CLUBE
ANDEBOL
DE CAMINHA
Executivo garante que
sempre apoiou o clube

CAC SUSPENDE ACTIVIDADE
DESPORTIVA POR FALTA DE VERBA

Um passivo acumulado de quase 12 mil euros e a falta de verbas
para pagar as inscrições dos atletas
junto da Federação, ditaram o ﬁm
da actividade desportiva do Clube
Andebol de Caminha (CAC).
A notícia foi transmitida aos
pais e aos atletas numa reunião realizada no passado sábado na sede
da Junta de Freguesia de Vilarelho.
A falta de apoios por parte da
autarquia caminhense é a razão
apontada pelos dirigentes para a
suspensão da actividade desportiva
e acusam o executivo de ter feito
promessas que nunca chegou a
cumprir.
Reactivado em 2004 depois
de um período sem actividade, o
CAC, que no próximo ano completa 25 anos, garante que não recebe
qualquer verba desde 2006.
Numa reunião que mantiveram
com o vereador responsável pelo
Pelouro do Desporto, “há mais de
um ano”, foi-lhes prometido que
para além do pagamento das inscrições dos atletas e da cedência
de horário para treinar no pavilhão, iriam ter também ter direito a
um subsídio. “Ficámos satisfeitos
porque desta forma garantíamos a
actividade do clube. O tempo foi
passando e a verdade é que não só
não nos foi concedido qualquer
subsídio, como ainda nos apresentaram uma conta para pagarmos a
ocupação do pavilhão no valor de
quase de cinco mil euros”.

Sempre à espera de resolver a
situação, a direcção foi aguentando
o clube “graças ao empenho dos
pais, dos atletas, dos treinadores
e também de algumas Juntas de
Freguesia que algumas vezes nos
cederam transporte para que os
atletas pudessem participar em
competições”.
“Neste momento chegámos ao
limite, ainda esperámos até meados de Agosto para ver se conseguiamos verbas para podermos
fazer as inscrições dos atletas mas
infelizmente isso não aconteceu”,
desabafa Carlos Tenedório no clube desde a sua fundação, primeiro
como atleta e actualmente como
treinador.
O ex-atleta não esconde a sua
frustração e tristeza por ver um
clube como o CAC parar a sua
actividade desportiva.
“Chegámos a uma situação limite e neste momento, com a dívida
que temos à Federação, é impossível seguir em frente”.
Gabriela Duarte, igualmente
ex-atleta e treinadora do C.A.C.,
lamenta que o clube se veja obrigado a parar o trabalho que tem
vindo a desenvolver com os jovens.
“Nós no concelho somos talvez dos
únicos clubes a apostar na formação é e revoltante veriﬁcar que a
Câmara apoia o desporto sénior e
não o faz com as camadas mais
jovens”, acusa.
Numa terra onde o andebol já

teve grande tradição, os dirigentes
lembraram a realização do campeonato do Mundo em 2005 e outros
campeonatos europeus e nacionais
da modalidade. “Já aqui tivemos
as melhores selecções do mundo
e as melhores equipas europeias
a jogar. O andebol diz muito a
Caminha”, sublinham.
Indignados, alguns pais sugeriram que o clube se transferisse
para Vila Nova de Cerveira ou
para Valença.
“Sugiro que o clube vá para
Cerveira ou para outro concelho
qualquer. Pode ser que assim Caminha ganhe vergonha”, atirava
um dos pais presentes.
Na impossibilidade de competir
na presente época, o CAC vai aproveitar esta pausa para “arrumar a
casa”. Com a sede a funcionar até
agora no edifício do Grupo Juvenil
de Caminha, o clube prepara-se para mudar para uma sala no edifício
da Junta de Freguesia. “Há muito que queríamos mudar porque
o edifício do Grupo Juvenil está
muito degradado e um dia destes
o telhado cai em cima nos nossos
troféus. Surgiu esta oportunidade
e vamos mudar. Queremos tratar
do nosso espólio e trabalhar um
pouco a história do clube”.
Com 55 atletas distribuídos por
três escalões: iniciados masculinos, Juvenis masculinos e juvenis
femininos, alguns desses jovens
já procuraram outros clubes para

treinar, nomeadamente na vizinha
Galiza.
O Daniel, um jovem do concelho de Caminha, recebeu a notícia
de que já não iria poder jogar mais
no CAC “com muita tristeza. Eu já
estava no clube há 4 anos e adorava. Era o meu desporto favorito.
Agora vou ver se arranjo outra
coisa para fazer mas já estou a ver
que não vai ser fácil, não há nana
para os juvenis, não há futebol,
está tudo acabado”.
Inconformados com esta situação dirigentes, pais e atletas decidiram marcar presença na próxima
Assembleia Municipal onde irão
dar a conhecer à comunidade a situação do clube e como chegaram
até ela. “Esta foi uma das sugestões
que foi concertada nesta reunião e
na próxima Assembleia Municipal
lá estaremos. Estamos também a
pensar fazer uma carta aberta à
população e uma petição on line.
O que não podemos é baixar os
braços e deixar morrer uma actividade que diz muito a Caminha”.
Apesar das diﬁculdades a Direcção do CAC, em colaboração
com o Centro de Bem Estar Social
de Seixas vai tentar formar uma
escolinha para bambies e iniciados. “Tivemos uma reunião com
a direcção da instituição que se
mostrou bastante interessada neste
projecto. Vamos ver se pelo menos conseguimos aguentar os mais
pequeninos”.

Confrontado com as acusações feitas por parte dos dirigentes do Clube Andebol de Caminha Flamiano Martins, vereador
com o Pelouro do Desporto, garante que a autarquia apoiou sempre o clube, dando como exemplo
desse apoio a utilização gratuita
do pavilhão.
“O CAC sempre teve o pavilhão gratuito. Embora lhe tenha
sido comunicada essa dívida,
a verdade é que ela nunca foi
cobrada”.
Para além do pavilhão, Flamiano Martins disse ainda que
a nível de transportes o clube
sempre foi apoiado. “Em relação
aos transportes também demos
sempre apoio”, afirmou.
Por tudo isto o vereador rejeita
a ideia de que o clube parou a
sua actividade por falta de apoio
camarário e garante que a Câmara
sempre reconheceu a importância do clube “até pelo número
de crianças e jovens que através
dele praticam desporto”
O autarca confirma que há
verbas prometidas pela Câmara
que ainda não foram transferidas
para o clube, justificando com um
atraso na aprovação do regulamento municipal que permite a
atribuição desses subsídios.
O vereador responsável pelo
pelouro do Desporto diz que o
Clube de Andebol de Caminha
vai cessar a actividade não por
falta de apoio da Câmara, mas
pelas dívidas que acumulou ao
longo do tempo.
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Xico Andebol - 19 # ISMAI - 24

Andebol

Mau de mais
Xico somou
para
ser
verdade
2 derrotas
Carlos Gomes
TEXTO

A passada semana não foi
feliz para a equipa do Xico
Andebol. Na verdade a equipa
vimaranense que defrontou na
4ª feira uma equipa do "seu" campeonato (ISMAI) e no sábado
uma outra que, pese embora
esteja neste momento nos 1ºs
lugares da classificação geral, é
uma das com quem a turma de
Nuno Santos tem "obrigação" de
disputar
os
resultados
(Belenenses), não conseguiu
melhor do que somar 2 derrotas
e, deste modo, cair para o 9º lugar da classificação geral.
Estas 2 derrotas, embora
compliquem a vida da equipa de
Guimarães, não são, no entanto, fatais dado que a "procissão
ainda vai no adro", faltando disputar 19 das 22 jornadas da fase
regular. De qualquer modo não
convém facilitar e perder jogos
da forma que aconteceu na 4ª
feira, não é para repetir muitas
vezes…
Mas, vamos à análise das 2
jornadas. Na 4ª feira, como já
dissemos acima, o Xico deixouse surpreender na sua própria
casa pelo ISMAI, equipa perfeitamente ao seu alcance, mas
que veio a Guimarães impor-se
por números inesperados e, pior
ainda, dominando o marcador de
princípio ao fim. Dos restantes
jogos da 2ª jornada o destaque
vai para a inesperada vitória
conseguida pelo Belenenses na
sua visita ao Funchal, pelo empate imposto pelo Águas Santas
ao poderoso Benfica e pela derrota pesada imposta pelo F.C.
Porto ao ABC.
No sábado o Xico voltou a
ser derrotado na sua visita ao
Belenenses mas aí a história foi
outra. A equipa disputou tacoa-taco o jogo, mas, infelizmente, 5 minutos de desnorte no final da 1ª parte deitaram tudo a
perder. Mesmo assim, no 2º tempo, foi preciso que os "homens
do apito" dessem "a mão" à equipa da casa, para evitar que o
jogo tivesse sido disputado até
ao fim (ver crónica do jogo). Dos
restantes jogos o único destaque digno desse nome foi a vitória do Águas Santas no terreno do ABC.
Ao fim de 3 jornadas já não
há equipas 100% vitoriosas e a
prova é comandada por um
triunvirato (Benfica, Águas Santas e Belenenses) seguido de
mais um trio (F.C. Porto, Madeira SAD e Sporting) com menos
1 ponto. O Xico segue no 9º lugar com 4 pontos, tantos
quantos o S. Bernardo. A.C. Fafe
e Sp. da Horta dividem o último
lugar mas contam menos 1 jogo,
precisamente entre si.
Para esta semana estão programadas mais 2 jornadas. Esta
4ª feira deve ter-se disputado a

4ª jornada, já depois do fecho da
presente edição, e que reservava para o Xico a deslocação ao
terreno do Madeira SAD, equipa
cujas aspirações não são, nem
pouco mais ou menos, semelhantes às da equipa de Guimarães.
Como tal… Nesta jornada destaca-se a partida Sporting vs
Belenenses como sendo uma das
mais interessantes.
Amanhã, sábado, disputa-se
a 5ª jornada que reserva para
o Xico mais uma "missão impossível" ao receber o poderosíssimo
Sporting (18,00 horas). O favoritismo é total da equipa lisboeta. No entanto, ainda faltam disputar os 60 minutos do jogo e
pode ser que o técnico leonino
esteja em dia de "inventar". Vamos aguardar…
Dos restantes jogos desta
jornada realce para o embate
Benfica vs Madeira SAD, pese
embora o favoritismo da turma
das águias.
Entretanto, no passado sábado, teve início a disputa do nacional da 3ª divisão, prova na qual
Guimarães é representada pelo
Fermentões. A equipa de Marco Guimarães não teve sorte,
tendo perdido pela diferença mínima frente ao F.C. Gaia, equipa que, tal como a turma
vimaranense, sonha com a subida à 2ª divisão. De qualquer

modo esta derrota não impede
que o objectivo ainda possa vir
a ser alcançado.
Este sábado disputa-se a 2ª
jornada que reserva ao
Fermentões uma visita ao terreno do Afifense, equipa que, na
1ª jornada, foi derrotada em casa
pelo Boavista, equipa que ascendeu este ano a esta divisão (tal
como Salgueiros 08, Sp. Espinho
e Sanjoanense). Pese embora ser
um terreno difícil, espera-se que
os fermentoenses regressem a
Guimarães com os 3 pontos.
Este domingo inicia-se também a disputa do "Next < 21" Campeonato Nacional de Juniores
da 1ª Divisão, prova na qual participa a equipa do Xico Andebol.
A equipa vimaranense, este ano
treinada por Vítor Bastos (ex- Colégio 7 Fontes), inicia a prova defrontando (15,00 horas) o
Belenenses, equipa que, tradicionalmente, é uma das
candidatas ao título nacional. No
entanto, nas camadas jovens,
as idades implicam a renovação
das equipas. Como tal, não sabemos o que se pode esperar.
Vamos aguardar para ver e fazemos votos de que a equipa de
Guimarães tenha este ano uma
prestação melhor do que a da
época passada, em que correu
sérios riscos de descer de divisão. Vamos ter fé…

Ficha Técnica

Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: Alberto Alves / Jorge
Fernandes (Braga)
XICO ANDEBOL - Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Duarte Silva, José Santos,
Tiago Cunha, Gustavo Castro (4),
Pedro Correia (6), João Baptista (1),
André Caldas (3), Luís Sarmento, João
Martins, Paulo Fernandes, Jaime
Barreiros (5) e Miguel Queirós.
Treinador: NUNO SANTOS
A.D.A. - ISMAI - Rui Pereira (Tiago
Amorim), Manuel Sousa (3), Bruno
Soares, Luís Ribeiro, Luís Gonçalves,
José Veloso (4), Tiago Silva (3), Luís
Santos (1), Sérgio Santos (3), Manuel
Guedes, Sérgio Martins (3), Daniel Costa (7) e Diogo Oliveira.
Treinador: PAULO SÁ
Ao intervalo: 7 - 13

O título que atribuímos
a esta peça resume, por inteiro, aquilo a que assistimos na 4ª feira da semana
passada. Na verdade a equipa vimaranense esteve
irreconhecível, cometendo
erros em cima de erros,
quer a nível defensivo, quer
atacante. Assim, foi com naturalidade que o ISMAI assumiu o comando do

marcador, atingindo-se o
intervalo com um conclusivo 7-13.
A 2ª parte foi um pouco mais equilibrada mas o
Xico nunca mostrou capacidade para dar a volta ao
marcador, acabando derrotado por números justos e
que espelham o que se passou no campo, pese embora estarmos convencidos
que, em condições "normais", o Xico não terá dificuldades para levar de
vencida o seu valoroso adversário.
Individualmente os

destaques vão para o guarda-redes Ricardo Castro
que foi adiando quanto
pôde o desastre (principalmente na 1ª parte em que
conseguiu 10 defesas) e para
Pedro Correia, embora
abaixo do seu normal mas
que, mesmo assim, foi
eleito para o "sete ideal" da
jornada pelos serviços de estatística da prova.
A arbitragem esteve
como o jogo, ou seja,
pobrezinha, pese embora
não ter tido influência no
resultado, o que já não é
mau.

Belenenses - 34 # Xico Andebol - 27

Quando os árbitros
também jogam…
Ficha Técnica
Jogo no Pavilhão Acácio
Rosa (Lisboa)
BELENENSES - André Vilhena (António
Ribeiro), Bruno Sobreira (3), Rui Sustelo
(1), Tiago Miranda (2), Filipe Pinho (4),
Belone Moreira (3), Pedro Matias, David
Carvalho (3), Edgar Landim, Diogo
Godinho (1), Tiago Fonseca (6), Diogo
Domingos (2) e Elledy Semedo (9).
Treinador: JOÃO FLORÊNCIO JUN.
XICO ANDEBOL - Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Duarte Silva (1), Tiago Cunha, Gustavo Castro (5), Pedro Correia
(3), João Baptista, André Caldas (9),
Luís Sarmento, João Gonçalves (3),
Nuno Gomes, João Martins (1), Jaime
Barreiros (5) e Miguel Queirós.
Treinador: NUNO SANTOS
Ao intervalo: 18 - 13

O resultado final do jogo
do passado sábado é enganador. Na verdade, parece traduzir uma supremacia do
Belenenses que na prática não
existiu. De facto, não tivessem acontecido algumas si-

tuações "estranhas", seguramente que o equilíbrio iria
estar espelhado no marcador,
no final da partida. Mas, vamos por partes.
O equilíbrio foi a nota
dominante nos primeiros 25
minutos do jogo, altura em
que o resultado era um empate a 11 golos. Nos últimos
5 minutos da 1ª parte o Xico
pareceu ter entrado em "transe" e sofreu um parcial de 72, atingindo-se o intervalo
com um 18-13 que não traduzia o que se havia passado
nos 40x20.
Na 2ª parte o Xico voltou
transfigurado em relação aos
minutos finais da 1ª parte e
voltou a equilibrar a partida,
chegando à diferença de 2 golos (23-21) aos 14,20 minutos,
obrigando o técnico lisboeta
a solicitar um time-out. É

nessa altura que os árbitros resolveram "entrar no jogo" e
meia dúzia de decisões no mínimo "estranhas" (como, por
exemplo, marcar falta atacante ao Xico com os defensores
cerca de meio metro dentro
da área), voltaram a colocar o
resultado nos 5 golos de diferença (28-23, aos 20 minutos). É claro que a força anímica
da equipa de Guimarães foi por
água abaixo e o Belenenses não
fez mais do que aproveitar…
Individualmente o destaque vai para o ponta esquerda André Caldas, autor de 9
golos e eleito para o sete ideal
da jornada. Os restantes estiveram apenas razoáveis,
como tal…
Da arbitragem já falamos.
São 2 árbitros jovens e é pena
que já se deixem embarcar
nestas coisas…
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Povo de Guimarães (O)
A15

ID: 37631259

23-09-2011

Tiragem: 3000

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,75 x 17,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 15

A16

ID: 37630736

23-09-2011

Tiragem: 6300

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: +2 por Semana

Área: 11,26 x 10,10 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: II Divisão

Vitória recebe
ADC Benavente
amanhã à tarde

O Vitória vai receber o ADC Benavente, amanhã pelas 18.00 horas, no
Pavilhão Antoine Velge, e as previsões apontam para que tenha sérias
possibilidades de triunfar perante um adversário recém promovido à II
Divisão nacional. Na ronda inaugural, no Funchal, os vitorianos, em
«versão reduzida», perderam por sete pontos com o Marítimo, mas desta feita, com o apoio do seu público, são favoritos.
Ricardo Palma já poderá, desta feita, contar com o grosso do plantel,
à excepção do guarda-redes Ricardo Martins que está em gozo de luade-mel.
INICIADOS: Quanto ao «nacional» de Iniciados da I Divisão, o Vitória
defronta amanhã, pelas 15.00 horas, no «Antoine Velge», o «sete» do
Almada A.C.
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Alcoa (O)
A17

ID: 37632681

22-09-2011

Tiragem: 4850

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 11,31 x 16,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A18

Tiragem: 5300

Pág: 61

País: Portugal

Cores: Cor

Andebol do Afifense não conseguiu superar Boavista

ID: 37630340

22-09-2011

Period.: 2 por Semana

Área: 26,02 x 15,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

O Afifense entrou no campeonato nacional de andebol da terceira
divisão a jogar em casa frente ao
Boavista e perdeu por 22-27.
O Afifense apresentou uma equipa desfalcada de alguns dos seus
titulares e constituída por alguns
juvenis, mas que deu uma resposta
bem positiva daquilo que pode vir a
fazer neste campeonato. O Boavista,
que se apresenta como o principal
candidato à subida, teve que suar as
camisolas para levar de vencida a
equipa da casa, já que durante toda a
primeira parte foi o Afifense quem
mais jogou e esteve sempre na frente
do marcador.
Esta derrota dos donos da casa
deve-se a um início da segunda parte, altura em que foram cometidas
várias falhas no ataque que o Boavista, mais experiente, conseguiu
converter em golo e passar para a
frente do marcador. Sábado o Afifense volta a jogar em casa pelas 18
horas, frente ao Fermentões.
Em Iniciados, o Afifense inicia-se
sábado no campeonato nacional da
primeira divisão, em Fermentões,
depois de na época passada ter conseguido o acesso a este campeonato.
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A19

ID: 37631477

22-09-2011

Tiragem: 5100

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,06 x 11,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 37631174

22-09-2011

Tiragem: 5220

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,47 x 7,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Feminino apresenta-se no sábado
 Salete Costa

No próximo sábado,
dia 24 de Setembro, o
andebol feminino de Oliveira de Frades apresentase ao público com um
Torneio que contará com
a presença de três equipas
convidadas. Este evento
servirá como marco do
início da época desportiva
que se avizinha e que o

Andebol Clube oliveirense quer que seja de
sucesso e especialmente
de crescimento.
Vão estar presentes
as equipas do Alavarium
(Juvenis e Iniciadas) e AD
Sanjoanense (escalão de
Juvenis) e a Académica
de Coimbra (Iniciadas).
O triangular de Iniciadas/Infantis Femininos vai
ter o seguinte calendário:

14:00 - ACOF x Alavarium
16:00 - Alavarium x
Ac. Coimbra
18:00 - ACOF x Ac.
Coimbra
Já o triangular de Juvenis Femininos vai distribuir-se pelo seguinte
horário:
15:00 - ACOF x Alavarium
17:00 - Alavarium x

AD Sanjoanense
19:00 - ACOF x AD
Sanjoanense.
A Organização apela
à participação da comunidade neste Torneio, no
sentido de mostrar o seu
apoio às equipas locais.
Academia

Almeida, treinador e presidente do ACOF assume
que “este é um projecto
que tem como principal
objectivo o desenvolvimento socio-educativo/
desportivo de crianças
dos cinco aos 10 anos,
onde vamos dar maior importância ao desenvolvi-

mento físico e motor das
crianças”. Esta iniciativa
tem previsão de início no
dia 1 de Outubro, sábado,
das 9h30 às 11h00, no
Pavilhão Municipal de
Oliveira de Frades.
Numa próxima edição
daremos mais pormenores
do projecto.

Em relação à Academia Movimento, Rafael
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