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Vela de Tavira quer regresso do andebol
sénior à primeira divisão
Contratações e regresso de atletas são 
primeiro passo para recuperar posto 
que já esteve nas mãos do clube. 
Projeto é pensado a dois anos

O Clube Vela de Tavira pre-
tende voltar a colocar a sua 
equipa sénior de andebol na 
primeira divisão e, para isso, 
apostou na aquisição de no-
vos atletas.

O lateral Vladimir Bo-
lotskikh, o antigo guarda-re-
des do Lagoa Nuno Vicente 
ou o lateral Duarte Ribeiro, 
antigo atleta do Futebol Clu-
be do Porto, que já carimbou 
o passaporte em Itália e ago-
ra regressa a casa, são apenas 
alguns dos destaques da lista 
de entradas. A estes nomes, 
soma-se a transferência de al-
guns juniores, que passaram 

para o escalão principal.
Em declarações ao «barla-

vento», o presidente do Clu-
be Vela de Tavira Eduardo 
Mendonça explicou que, de-
pois de a equipa sénior de an-
debol ter passado à terceira 
divisão por uma decisão ad-
ministrativa – o final da liga 
profissional –, a ambição é 
agora voltar a conquistar um 
lugar de destaque.

Para já, a subida à segun-
da divisão é o «objetivo ime-
diato», para que o plantel re-
cupere o «lugar a que tem 
direito», afirma o dirigente 
do Vela. Se tudo correr bem, 

em dois anos os desígnios de 
Eduardo Mendonça ficam 
cumpridos.

Na mesma linha, as me-

tas passam por manter os ini-
ciados masculinos e os juve-
nis femininos na primeira 
divisão, sobretudo num mo-

mento em estes já detiveram 
o título de vice-campeões na-
cionais.

Numa outra linha, o em-

blema tavirense espera que os 
infantis e juvenis masculinos 
tenham condições para subir 
até à primeira divisão.

Com uma estrutura técni-
ca composta por dois treina-
dores, o clube conta, na pró-
xima temporada, com 190 
atletas filiados na Federação 
de Andebol de Portugal.

Nos masculinos, vão esta 
temporada estar em campo 
os escalões seniores, junio-
res, juvenis, infantis, bam-
bis e minis. Nos femininos, 
jogam juvenis, iniciados, in-
fantis, minis e bambis.

No próximo dia 12, além 
do jogo de arranque, o clube 
fará a apresentação oficial de 
todas as equipas, às 20h30.

O Clube Vela de Tavi-
ra dedicou-se inicialmente à 
prática das atividades náuti-
cas, alargando, posteriormen-
te, o seu leque para o andebol, 
onde subiu à I Divisão Nacio-
nal na época 1992/1993.

filipe antunes | filipeantunes@barlavento.online.pt
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Equipas que militam no escalão máximo do andebol nacional entram em competição apenas nos

oitavos-de-final

 

 

 A sede da Federação Portuguesa de Andebol recebe no próximo dia 20 de Setembro o sorteio da 1ª

eliminatória da Taça de Portugal. O sorteio desta primeira fase da prova terá inicio às 17h00, numa

competição em que as equipas que militam no escalão máximo do andebol nacional apenas entram

nos oitavos-de-final, ou seja, apenas a partir de 8 de Dezembro.

 

 

 

 1ª Eliminatória - 05.10.2010

2ª Eliminatória - 24.10.2010

3ª Eliminatória - 01.11.2010

1/16 Final - 01/12/2010

1/8 Final - 08.12.2010

1/4 Final - 05.02.2011

1/2 Final - 28.05.2011

Final - 29.05.2011
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