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Andebol com 
`minis' joga-se 
na quinta-feira 
a  Santo Tirso vai receber, desta 
quinta-feira a 2 de julho, o En-
contro Nacional de Minis de 
Andebol Femininos e Masculi-
nos. O evento resulta de uma 
parceria entre a Câmara, Fede-
ração Portuguesa de Andebol e 
o Ginásio Clube de Santo Tirso. 

A autarquia admite que o en-
contro é um dos grandes even-
tos da modalidade, que vai en-
volver 1500 atletas e promete 
quatro dias de festa na cidade. 
Esta é, também, uma forma de 
promoção do desporto no mu-
nicípio. Santo Tirso abre assim 
as portas ao andebol e às crian-
ças, sendo durante os quatro 
dias do evento o centro do an-
debol nacional, numa iniciativa 
que pretende marcar os atletas 
da modalidade. e 
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No âmbito do protocolo esta-
belecido entre o Alavarium -
Andebol Clube de Aveiro e o
Agrupamento de Escolas de
Aveiro, durante o ano lectivo
de 2016/2017 técnicos do clube
aveirense deslocaram-se às es-
colas básicas do Agrupamento
para realizarem acções siste-
máticas de divulgação e incen-
tivo à prática da actividade fí-
sica em geral e do andebol em
particular.

Consciente das suas respon-
sabilidades cívicas enquanto

entidade com estatuto de utili-
dade pública, o Alavarium pro -
moveu esta parceria de forma
a combater aquela que é uma
das grandes pragas do século
XXI, geradora de inúmeros
problemas de saúde: falta de
exercício físico. No relatório de
Novembro de 2016, a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS)
estabelece a relação clara entre
fenómenos como a diabetes e
a obesidade infantil e a falta de
actividade física diária.  

Como culminar destas acti-

vidades, na passada quinta-
feira, realizou-se, no Pavilhão
do Alavarium, a festa de encer-
ramento deste projecto pio-
neiro. Contando com a pre-
sença de cerca de seis centenas
de alunos, realizou-se um tor-
neio de andebol entre as equi-
pas representantes das várias
escolas, num festival despor-
tivo com muita alegria e emo-
ção, em que não existiram ven-
cedores nem vencidos, mas
sim uma jornada desportiva
transformada num grande con -

vívio em que o andebol foi rei
e que permitiu aos mais pe -
que nos celebrarem o termo de
mais um ano lectivo. 

Esta parceria entre o Alava-
rium - Andebol Clube de Aveiro
e o Agrupamento de Escolas
de Aveiro terá continuidade no
próximo ano lectivo, já que, lo -
go no ano de estreia, se revelou
muito importante para a divul-
gação da prática desportiva e
para aumentar as competên-
cias motoras dos alunos de es-
colas básicas. |

Alavarium junta alunos do
1.º Ciclo numa grande festa
Andebol O projecto do clube aveirense, promovido ao longo dos últimos meses e
que se irá manter no próximo ano lectivo, visa promover o desporto e a modalidade

O Pavilhão do Alavarium encheu-se de juventude

D.R.
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«BOI.  PORTO MIES 
TONEM DE VETERANOS 
O Porto Masters sagrou-se, ontem, bicampeão 
nacional de veteranos, ao derrotar o Passos 
Manuel, por 23-14, num jogo em que se 
destacou Miguel Solha, com sete golos. Nos 
quartos de final, o Porto Masters derrotou o 
Sassoeiros, que organizou a fase final, por 28-18 
e, nas meias-finais, o Marítimo, por 28-22. 
Recorde-se que o Porto Masters se sagrou 
recentemente campeão da Europa. --R.a 
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ANDEBOL. O Colégio dos 
Carvalhos venceu (21-20) o 
Benfica na final do Encontro 
Nacional de Infantis, realizado 
em Albufeira, Algarve. A prova 
feminina foi conquistada pelo 
Feirense, ao superar (16-12) o 
Colégio de Gaia. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2017

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL:http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=25242

 
Albufeira foi palco do Encontro Nacional de Infantis de Andebol, que decorreu de 22 a 25 de junho, e
trouxe ao concelho cerca de cinco centenas de jovens atletas de todo o país.
Na sessão de abertura do evento, que teve lugar na Praça dos Pescadores, Carlos Silva e Sousa
salientou que "Albufeira é um concelho virado para o desporto e para os jovens, por isso é um orgulho
acolher este tipo de iniciativas". O Encontro terminou em festa, no concelho de Loulé, com as 56
equipas a celebrar o desporto, a amizade, o convívio e o fairplay.
 
Terminou no passado domingo, o Encontro Nacional de Andebol Infantil que, durante quatro dias,
animou os concelhos de Albufeira e Loulé, anfitriões desta festa do desporto.
 
As 24 equipas femininas defrontaram-se no Pavilhão Desportivo Municipal, na Escola Básica e
Secundária de Albufeira e na Escola Secundária de Albufeira, enquanto a equipa masculina disputou o
pódio em Loulé, onde também teve lugar a cerimónia de encerramento do evento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, "foi um grande orgulho
receber em Albufeira este encontro nacional, que demonstra que somos um Município virado para a
prática desportiva, que vive o desporto com intensidade". O autarca afirma que "os jovens são a nossa
grande prioridade, o alicerce da nossa sociedade, e esta é uma etapa importante nas suas vidas, que
perdurará para sempre na memória". O edil recordou ainda que o concelho acolheu em simultâneo o
Campeonato Europeu de Futevólei, mais uma importante prova desportiva que teve lugar na Praia dos
Pescadores.
 
O Encontro Nacional de Andebol Infantil é uma organização da Federação de Andebol de Portugal, que
contou com a colaboração dos municípios de Albufeira e Loulé, da Associação de Andebol do Algarve e
clubes associados, da casa da Cultura de Loulé, e do Clube Desportivo e Cultural de Albufeira.
 
Por: CM Albufeira
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