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Andebol Académica 
enfrenta cinco jogos 
em apenas três dias

111 A secção de andebol 
da Académica vai disputar, em 
Coimbra, cinco jogos, neste fim-
de-semana e no dia 5 de outu-
bro, feriado nacional. Quatro 
equipas, desde a formação aos 
seniores, vão poder mostrar, no 
Pavilhão n.º 3 do Estádio Univer-
sitário, a sua qualidade perante 
os adeptos estudantis. Amanhã, 
pelas 14H00, as iniciadas da 
Académica abrem esta série de 
jogos, com a receção ao GF Em-
pregados no Comércio. Quatro 
horas mais tarde, são os seniores 
que entram em ação, frente ao 
Ac. Viseu. No domingo, jogam 
os juvenis, frente ao NDA Pom-
bal, a partir das 18H00. Para dia 
5 de outubro, estão marcados 
mais dois jogos. As juvenis de-
frontam o Mirense (16H00) e os 
seniores enfrentam, às 18H00, o 
Afifense, em jogo a contar para 
a 1.ª eliminatória da Taça de 
Portugal.
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Sérgio Loureiro

� Tem sido num ritmo verdadeiro
frenético que tem decorrido a orga-
nização da primeira fase da
Challenge Cup em andebol femi-
nino, prova que o Alavarium
tomou em mãos após a recusa e
desistência do representante da
Grécia.

Face ao elevado valor monetário
em causa, a equipa dirigente teve
que aceitar a ajuda dada pela Câ-
mara Municipal de Oliveira do
Bairro para albergar os três dias de
competição, que envolve uma
equipa da Inglaterra (Olympic
HC), outra da Croácia (RK Zelina)
bem como o anfitrião Alavarium.

Isabel Pereira, elemento da
Comissão Administrativa que ge-
re os destinos do clube aveirense,
sublinha o “momento importan-
te” que se vive no seio da colectivi-
dade, sobretudo por se tratar da
“primeira vez que participamos
numa competição europeia”.

O único lamento que se sente na
“família Alavarium” reside no facto
da prova não se realizar no seu pró-

prio pavilhão, em Aveiro. “Não tive-
mos o apoio necessário por parte da
Câmara de Aveiro, que ofereceu
apenas o transporte das equipas, ao
contrário da autarquia de Oliveira
do Bairro, que nos auxilia moneta-
riamente, bem como com o pavi-
lhão”, esclarece a dirigente, que
revela, também, “a celebração de
um protocolo noutras vertentes”
com a autarquia bairradina.

Mágoas à parte, a altura é mes-
mo de gozar o prazer de estar en-
volvido numa prova internacio-
nal cujo retorno, segundo Isabel
Pereira, “está na simples experiên-
cia europeia, porque em termos

financeiros o clube perde muito
dinheiro”.  

Em termos desportivos, a sur-
presa pode vir no apuramento do
Alavarium para a fase seguinte.
Afinal de contas, o “factor-casa”
pode pesar: “… não dava jeito nen-
hum passar (risos). A deslocação
seguinte seria ao Azerbaijão…,
mas se isso acontecer obviamente
que teremos que encontrar uma
solução”, garante.

Recorde-se que a competição
arranca hoje, pelas 21 horas, com o
encontro RK Zelina-Olympic HC
e que só amanhã é que o Ala-
varium entra em acção.l

ANDEBOL/CHALLENGE CUP
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AS JOGADORAS do Alavarium estão prestes a fazer história
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Alavarium estreia-se
amanhã na Europa
O clube aveirense é responsável pela organização desta 
primeira fase e lamenta que a prova não se realize em Aveiro

NÚMEROS

7.000 
euros de orçamento

30 
pessoas envolvidas na
organização

18 
elementos em cada equipa

1 
equipa de arbitragem, de
origem sueca, para os três
jogos

1 
delegado para os três
encontros

2 
oficiais de mesa portu-
gueses para os três jogos

CALENDÁRIO

HOJE
21h00: RK Zelina-Olympic HC

AMANHÃ
17h30: Olympic HC-Alavarium

DOMINGO
17h30: Alavarium-RK Zelina

“NÃO TIVEMOS
O APOIO 
NECESSÁRIO 
DA CÂMARA
DE AVEIRO”
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ALAVARIUM ESTREIA-SE
NAS PROVAS EUROPEIAS 
EM OLIVEIRA DO BAIRRO

ANDEBOL/CHALLENGE CUP P35
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MONTEMOR-O-VELHO          

Quatro atletas 
homenageados    
Nélson Évora, Sara Morei-
ra, Alberto Paulo e Patrícia 
Mamona, medalhados nas 
Universíadas de Shenzhen 
2011, vão ser homenagea-
dos na IV Gala do Desporto 
Universitário, que decorre a 
11 de outubro, no Montemor-
o-Velho. A gala homenage-
ará ainda os atletas que se 
destacaram nos Campeonatos 
Europeus Universitários, em 
judo, râguebi de sete, voleibol, 
futsal, andebol, karaté e remo.
Promovida pela Federação 
Académica de Desporto Uni-
versitário, esta iniciativa visa 
ainda distinguir os «Melhores 
do Ano» nos escalões de atleta 
feminina, atleta masculino, 
treinador, equipa feminina e 
equipa masculina.
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Sacoor é marca oficial do FC Barcelona em 2012/2013
A marca portuguesa Sacoor Brothers assinou um contrato 
para vestir o FC Barcelona, tornando-se patrocinadora ex-
clusiva do clube na categoria de Marca Oficial de vestuário. 
O acordo foi assinado para a época 2012/13 e permite à 
empresa familiar lusa vestir os profissionais de futebol, bas-
quetebol, andebol, futsal e hóquei em patins.
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CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUVENIS E INICIADOS

Penedono e Moimenta da Beira sofreram goleadas a abrir
Silvino Cardoso

� No último fim-de-semana
arrancaram os campeonatos de
juvenis e de iniciados. 

Enqua nto que as dequipas do
ABC de Nelas e do Andebol
Clube de Lamego, em Iniciados
e a jogarem no seu ambiente,
conseguiram vencer os jogos,
res pectivamente, contra o D.
Fu as Roupinho (Nazaré), por 35-
32 e 25-21, o Núcleo de An debol
(iniciados) foi goleado, no
Pavilhão de Aguiar da Beira,
por 17-46. Em juvenis masculi -
nos, o Núcleo de Andebol de
Pene do no, sofreu uma pesada
derrota (25-42) e a Escola de
Andebol de Moimenta da Beira
foi vencida em Aveiro, frente ao
S. Bernardo B, por 37-25. 

Como se sabe, todas as equi -
pas jovens em actividade,
competem em campeonatos
nacio nais da 1.a Divisão, e os
clubes Núcleo de Andebol de
Penedo no, Escola de Andebol de
Moi menta da Beira, ABC de
Nelas e o Andebol Clube de
Lamego, são as representantes
do distrito naqueles dois
escalões etá rios.

O clube de Penedono, por ter
o pavilhão desportivo em fase
de remodelação, é obrigado a
efectuar os seus jogos, ou no Pa -
vilhão de Moimenta da Beira,
ou no de Aguiar da Beira, situa -
ção que também contribuiu pa -
ra o fraco rendimentos que as
suas equipas tiveram no ar -
ranque dos dois campeonatos.

Tal como acontece com ou -

tras modalidades, também no
andebol,  a crise econó mica que
se faz sentir, a nível global, ori gi -
nou com que a redução de
equipas nos diversos cam peo -

natos, fosse bastante acentuada,
nomeadamente, nos esca lões de
formação onde, por su posto,
deveria continuar a ser mo tivo
de aposta dos clubes. l

ANDEBOL nacional jovem arrancou no último fim-de-semana
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ANDEBOL

Selecção nacional 
de juniores em estágio 
permanente em Resende

Silvino Cardoso

� Continuando a desenvolver a
promoção de actividades ama -
doras de pavilhão, a Câma ra
Municipal de Resende, assinou
um protocolo de cola bo ração
com a Federação de An debol de
Portugal, que irá ga ran  tir a
presença permanen te da selec -
ção nacional de junio res B, na
vila de  Resen de.

Com a assinatura do protoco -
lo, rubricado pelo edil An tó nio
Borges e pelo presidente da
Federação de Andebol de Por -
tugal, Henrique Torri nha,  fi -
cam estabelecidas as condi-ções
de preparação e fun cionamento
da equipa Resende Ande -
bol/Selecção Nacional que parti -
cipará no Cam peo nato Nacio -
nal de seni ores masculinos, da
2.a Divisão, na presente época. 

No âmbito do protocolo as -
sinado entre as duas entidades,
os atletas encontram-se a de -
senvolver um estágio perma -
nen te em Resende que se
prolongará até Agosto de 2012.
Para o efeito, a Câmara Munici -
pal disponibiliza a utilização do
Pavilhão Gimnodesportivo de
Anreade para os treinos, cede
transporte e fornece alojamento
nas 'Casas dos Magis tra dos' aos
diversos agen tes des portivos ao
serviço da Federa ção de Ande -
bol de Portugal, sendo que os
atletas realizam os seus estudos
na Escola Secundária D. Egas
Moniz.

António Borges, na sua inter -
venção, salientou que "em Re -
sende existem condições pa ra
se conseguir fazer a promo ção

do desporto numa lógica de
cres cimento de todo o concelho
e, naturalmente, enten de-se que
a parceria é um gran de estímulo
e um grande catalisador dentro
da escola, na co muni da de re -
sen dense, para que haja pos si -
bilidade de conti nuar a oferecer
prática des por tiva, particular -
mente, atra vés do andebol, pro -
movendo o novo perfil dos jo -
vens do concelho”.

O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Henri que
Torrinha, cujo mandato se tem
pautado pelas diversas assina -
turas de parcerias, reforçou que
"to das as condi ções que foram
pro  piciadas à FAP pelo mu ni -
cípio de Resen de, vão possi bi -
litar que seja da da conti nui dade
ao projecto iniciado em 2004 e
que tem no horizon te, o ob -
jectivo de entrar nos Jo gos
Olím picos de 2020", acres cen -
tando que "é para o topo que se
tem de trabalhar, e as sim alcan -
çar a excelência".

Após a assinatura do proto -
colo e a seguir ao almoço de cor -
reu, no Pavilhão Municipal de
Anreade, a partida que opôs o
Resende Andebol/Selecção
nacional, ao Clube Desportivo e
Cultural Santana, a contar para
a 2.a jornada do Campe o nato
Nacional da 2.a Divisão, zo na
Norte, num jogo bastante re -
nhi do, tendo sido ganho pela
equipa forasteira, por 22-23. 

Deste modo a equipa Resen -
de Andebol/Selecção Nacional, é
a única representante do dis -
trito de Viseu no Campeo nato
Nacional da 2.a Di vi são e que in -
tegra a Zona Norte.  l

CERIMÓNIA de assinatura de protocolo na Cãmara de Resende
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Andebol jovem
Captações em Vermoim

O Andebol Clube da Associação Cultural de Vermoim 

terá este ano em competição quatro equipas, duas 

masculinas e duas femininas, em minis e iniciados, 

promovendo por isso treinos de captação de atletas 

(6 aos 12 anos). Os interessados podem comparecer 

no seu pavilhão, às segundas e terças (18h00) e às 

sextas (19h00). Às quartas, os treinos são às 18h00, no 

pavilhão da Escola Benjamim Salgado, em Joane.
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