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A Sanfil dispõe, em 
Coimbra, do Centro de Me-
dicina do Exercício e do Des-
porto (CMED), liderado pelo 
médico Augusto Roxo, que 
reúne especialistas daquelas 
áreas, assim como de cardio-
logia, pneumologia, ortopedia, 
radiologia, medicina física e 
reabilitação.

Na apresentação, reali-
zada sexta-feira, no pavilhão 
Centro Portugal, Augusto 
Roxo referiu que “sentia-se a 
falta de um centro de acompa-
nhamento do exercício físico, 
cada vez mais praticado por 
pessoas de várias gerações”, 
assim como de realização de 
exames médicos de aptidão 
desportiva, tudo acompanha-
do dos meios complementa-
res de diagnóstico no mesmo 
espaço e do tratamento da 
patologia traumática.

O CMED integra a Ur-

gicentro, com o médico Luís 
Teixeira a sublinhar a parceria 

que constitui para os muitos 
praticantes de modalidades 
desportivas, enquanto Pedro 
Marcelino, presidente da co-
missão executiva da Sanfil 
Medicina, disse tratar-se de 
“um novo centro de exce-
lência”, que pode estabelecer 
colaborações com clubes e 
associações desportivas, para 
além de estar aberto a todo 
o público.

Situado na avenida Emí-
dio Navarro, em Coimbra, 
onde se encontra a Santil e 
a Casa de Saúde Santa Filo-
mena, o CMED tem como 
responsável Augusto Roxo, 
experiente clínico especialis-
ta em Medicina Desportiva 
que faz parte do colégio da 
especialidade da Ordem dos 
Médicos e é o coordenador 

do departamento clínico de 
futebol da Associação Aca-
démica de Coimbra/OAF, 
assim como da Federação 
de Andebol e das selecções 
nacionais da modalidade.

O CMED dispõe de 
uma moderna tecnologia, o 
INDIBA activ, utilizado em 
atletas de alta competição a 
nível mundial, que acelera o 
processo natural de cura do 
corpo, alivia a dor, facilita a 
mobilização, trata dores rein-

Conforme foi explicado, 
“a energia electro-regenerativa 

permite activar o metabolismo 
das células, restabelecendo 
o seu equilíbrio, aumentar a 

vascularização e a temperatura 
interna dos tecidos do sistema 
músculo-esquelético”.

Luís Teixeira, Serpa Oliva, Augusto Roxo 
e Pedro Marcelino apresentaram 

o novo centro da Sanfil
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IAC arranca com mais equipas
Andebol O clube de Ílhavo, cuja equipa sénior compete na 2.ª Divisão Nacional, aposta forte
no desenvolvimento da modalidade com um projecto a pensar no futuro
Alexandre Silva

O Ílhavo Andebol Clube (IAC)
arranca para mais uma época
com ambições renovadas, fru -
to de ter no seu quadro mais
equipas, mais atletas, andebol
feminino e uma academia que
surge com o intuito de home-
nagear uma das suas princi-
pais referências, João Carlos
“Gordita”, e que, num curto es-
paço de tempo, já tem 14 atletas
dos seis aos 12 anos.

Rui Liberato continua a ser
o treinador da equipa sénior,
cargo que acumula com o de
coordenador do Andebol mas-
culino. A principal novidade é
a criação de uma equipa no es-
calão júnior, que se junta à já
existente de juvenis, e que têm
como principal objectivo “for-
mar atletas para a equipa sé-

nior e, se possível, com atletas
que sejam de Ílhavo”, reforçan -
do uma ideia que, no concelho,
também há outra modalidade
com qualidade para além do
“Futebol e do Basquetebol”.

Sobre a equipa que orienta,
o responsável técnico admite
uma aposta “na juventude”,
que surge em sequência de
um “projecto a pensar no fu-
turo”. “Na época passada tí-
nhamos poucos atletas e, por
isso, não só achamos que era
importante reforçar o número
de jogadores, chegando aos
actuais 21, como optar por jo-
vens com margem de pro-
gressão, para quem seja im-
portante jogar mais tempo,
mas que, no futuro, nos aju-
dem a ser melhores e mais
competitivos”, explicou Rui
Liberato.

Feminino e academia
Outra das novidades para

este ano é o surgimento do An-
debol feminino no IAC, que
terá em Pedro Lagarto o res-
ponsável da equipa sénior e
coordenador dos três escalões
que irão competir já esta épo -
ca. Para Rui Liberato, “é mais
um motivo de satisfação”, que
demonstra que com “coerên-
cia e rigor” o clube ilhavense
tem “mostrado um projecto de
competência”.

Contudo, a “jóia da coroa” do
clube ilhavense acaba por ser
a criação da Academia João
Carlos “Gordita”, destinada aos
escalões mais baixos - Bambis,
Minis e Infantis. “Era um de-
sejo antigo e uma lacuna gran -
de que queríamos colmatar”.
Os treinos são às quartas-fei-
ras, das 18.30 às 19.30 horas, e
aos sábados de manhã, das
10.30 às 12 horas. “Já estão ins-
critos 14 atletas e acredito que
até ao final da época teremos
25. É uma boa base para co-
meçar e vamos trabalhar mui -
to para ter sucesso”, perspec-
tiva Rui Liberato. |Equipa sénior do IAC, orientada por Rui Liberato, é a referência para os jogadores mais novos

RICARDO CARVALHAL
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Ílhavo Andebol Clube apresenta
projecto a pensar no futuro  P35
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa de andebol feminino
da Associação Académica Didá-
xis entrou a perder no campeo-
nato nacional da II Divisão. 

As jovens jogadoras famali-
censes, que disputa pela primei-
ra vez um campeonato sénior,
acusaram nervosismo na recep-
ção ao Santa Joana, com cinco
livres de sete metros falhados na
primeira parte, a que se juntou a

infelicidade de, durante o jogo
ter enviado nada menos que sete
remates aos postes da baliza ad-
versária.

A maior experiência e idade
das adversárias foi decisiva para
contrariar a vontade da equipa
da Didáxis, recheada de jovens
com valor mas ainda juvenis e
juniores.  Esta equipa do Santa
Joana militava na época transac-
ta na 1ª Divisão Nacional sendo
uma das maiores candidatas para
conseguir a passagem à fase se-

guinte. 
Na perspectiva das famalicen-

ses, esta derrota, pela forma co-
mo decorreu o jogo, deixa bons
indicadores para o futuro. De
realçar as prestações das atletas
Diana Oliveira e Filipa Gonçal-
ves, ainda juvenis, com seis e
cinco golos apontados. A A2D
visita no próximo sábado a equi-
pa do S. Félix da Marinha, for-
mação igualmente candidata à
próxima fase, num jogo difícil
com inicio pelas 21.30 horas. 

Raparigas da Didáxis
estreiam-se a perder
NERVOSISMO E MÁ PONTARIA pautaram o primeiro jogo da equipa de
andebol sénior feminino da Didáxis no campeonato nacional da II Divisão.
Pela frente encontraram equipa despromovida do escalão maior.

DR

Equipa feminina de andebol sénior da Didáxis
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Alavarium cede primeiro
ponto no campeonato

JOGOO Alavarium/LoveTiles,
na terceira jornada da 1.ª Divi-
são, empatou a 21 golos com o
Juve Lis, cedendo o primeiro
pon to no campeonato. Num jo -
 go sempre equilíbrado, as avei-

renses venciam por 11-8 ao in-
tervalo. Na segunda parte, não
conseguiu finalizar as situa-
ções criadas e viu o Ju ve Lis
pas sar para a frente. Depois de
empatar nos instantes finais, o
Alavarium teve posse de bola
para ganhar, intuito que foi ne-
gado pelo poste. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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CAR de Anadia acolheu
reunião importante

DISCUSSÃOO Centro de Alto
Rendimento - Velódromo Na-
cional - de Anadia, situado em
Sangalhos, foi, no sábado, pal -
co de mais uma reunião entre
a Federação de Andebol de
Portugal (FAP) e as Associa-
ções Regionais da modalidade. 

Para além do presidente da
FAP, Ulisses Pereira, marcaram
presença os vice-presidentes
Augusto Silva e Henrique Silva;
o director executivo, Miguel
Fernandes; o presidente do
Conselho de Arbitragem, An-
tónio Marreiros; o coordena-
dor das selecções nacionais,
Rolando Freitas; o responsável

pela formação, Pedro Sequeira,
e o director desportivo da FAP,
Luís Pacheco. 

Entre os diversos pontos
abordados, destaque para os
contratos-programa com as
Associações, tema que foi abor -
dado por Ulisses Pereira; os
modelos de iniciação a adoptar,
nomeadamente o Andebol de
5, de que se encarregou Ro-
lando Freitas; o Andebol de
Praia, que mereceu uma inter-
venção de Mário Bernardes; a
articulação dos sistemas de ar-
bitragem a nível nacional e re-
gional, abordado por António
Marreiros, e a formação de
trei nadores, e sua regulamen-
tação, de que se encarregou
Pedro Sequeira. |

Andebol
Formação
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Trio aveirense chamado
à Selecção Nacional

CONVOCATÓRIAA Selecção
Nacional de Juniores A femi-
nina começa, hoje, a preparar-
se para a fase de qualificação
para o Europeu, que se dispu-
tará em Abril de 2015 e no qual
Portugal terá que defrontar a
França, a Grécia e Israel. 

No primeiro estágio da  épo -
ca, as Juniores A femininas vão

estar concentradas, entre hoje
e sábado, em Almada, estando
previstas seis sessões de treino
e, ainda, um jogo de treino com
a equi pa do Passos Manuel. 

Das 16 atletas eleitas por Car-
los Pires, que faz a sua estreia à
frente da selecção, fazem parte
as aveirenses Ana Ri ta Ne ves e
Mariana Sousa, do Alavarium -
/Love Tiles, e Sandra Santiago,
atleta da região que representa
as cores do Colégio de Gaia. |

Andebol
Juniores Femininos
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ANDEBOL

2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO

3.ª Jornada
Vit. Setúbal-Benavente                21-26
Almada-Loures                                    20-20
S. Correia-CDE Camões              15-31
Alto Moinho-Boa Hora                 20-28
AC Sismaria-Ílhavo                           29-22
Marienses-Vela Tavira                   32-25
Torreense-Benfica B                       19-20

                                               J      V    E     D                             P
Boa Hora                     3       3    0      0                              9
Benfica B                     3       3    0      0                              9
CDE Camões          3       3    0      0                              9
Benavente                 3       2    1      0                              8
Almada                         3       1    2      0                              7
Loures                            3       1    1      1                              6
Marienses                  2       2    0      0                              6
Torreense                   3       1    0      2                              5
AC Sismaria              3       1    0      2                              5
Ílhavo                              2       1    0      1                              4
Samora Correia     3       0    0      3                              3
Alto Moinho             3       0    0      3                              3
Vit. Setúbal                3       0    0      3                              3
Vela Tavira                  3       0    0      3                              3

Próxima jornada
Benavente-Marienses; Loures-Vit.
Setúbal; CDE Camões-Almada; Boa
Hora-Torreense; Ílhavo-Alto Moinho;
Vela Tavira-AC Sismaria; Benfica B-S.
Correia.
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
As alterações,
que o executi-
vo municipal
entendeu in-
troduzir no
Regulamento
Municipal de
Apoio ao
Associativismo
Desportivo,
mereceu o
c o n s e n s o
maioritário
dos agentes
desportivos,
por manter,

nas suas linhas gerais, o regulamento
vigente, e que esteve na base do enorme
desenvolvimento do desporto concelhio
dos últimos anos.
A única exceção relacionou-se com a re-
dução do número de atletas abrangidos
pelos apoios em algumas modalidades
de pavilhão, como o futsal, basquetebol,
voleibol e andebol.
No entanto, estes clubes viriam a ver sa-
tisfeitas, posteriormente, embora par-
cialmente,  as suas legítimas reivindi-
cações, tendo-se chegado a uma solução
que se antolha equilibrada.
O mesmo não está a acontecer com o re-
gulamento de utilização dos espaços
desportivos públicos, quer da proprieda-
de da Câmara Municipal, ou da empre-
sa municipal Gespaços, quer dos espa-
ços desportivos das escolas.
Na verdade está a causar enorme polé-
mica o anúncio de que o executivo mu-
nicipal irá efetuar um rigoroso en-
quadramento dos agentes utilizadores
nas diversas modalidades de utilização,
que, como é sabido, têm custos muito
diversos, indo do mínimo para
atividades federadas de formação até aos
máximos destinados a grupos informais
de munícipes.
Acontece que nos últimos anos têm sur-
gido profissionais da educação física ou
das danças a desenvolverem as suas
atividades profissionais com carácter
lucrativo, utilizando os mais variados
subterfúgios para diminuir os seus en-
cargos com a utilização dos espaços, sen-
do o mais vulgarizado a utilização da
“capa” de um clube desportivo.
Ora é destas situações fraudulentas le-
sivas dos interesses públicos e dos in-
teresses dos próprios clubes, que o
executivo procurou tratar, prevendo
determinadas regras às candidaturas
de cedências de espaços, que visam
restringir a serventia dos clubes- bar-
rigas de aluguer àqueles interesses
privados.  
Estes interesses privados, que foram
gozando da complacência das anteri-
ores autoridades autárquicas, sen-
tem-se, naturalmente, prejudicados
e já se movimentam fortemente, para
manterem as suas situações de privi-
legiados.
Será interessante acompanhar estas
movimentações e ir verificando a ca-
pacidade política dos atuais detento-
res do poder autárquico para fazer
cumprir as suas próprias normas e
prosseguir na defesa e prossecução do
interesse publico, resistindo aos lóbis
constituídos.

Álvaro NetoÁlvaro NetoÁlvaro NetoÁlvaro NetoÁlvaro Neto
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JAC derrotado em Gaia
ANdEBoL

Depois de uma jornada vitoriosa na primeira 
jornada as alcanenenses perderam em Gaia por 
33-29 no sábado. Amanahã realiza-se o jogo da 
3.ª jornada do campeonato nacional femininos 
(sénior), com o Maiastars, às 18 horas
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