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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 fimde-semana e no dia 5 de outubro, feriado nacional. Quatro
equipas, desde a formação aos
seniores, vão poder mostrar, no
Pavilhão n.º 3 do Estádio Universitário, a sua qualidade perante
os adeptos estudantis. Amanhã,
pelas 14H00, as iniciadas da
Académica abrem esta série de
jogos, com a receção ao GF Empregados 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 Pombal, a partir das 18H00. Para dia
5 de outubro, estão marcados
mais dois jogos. As juvenis defrontam 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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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
ANDEBOL/CHALLENGE CUP

NÚMEROS

Tem sido num ritmo verdadeiro
frenéticoquetemdecorridoaorganização da primeira fase da
Challenge Cup em andebol feminino, 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 Câmara 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.

“NÃO TIVEMOS
O APOIO
NECESSÁRIO
DA CÂMARA
DE AVEIRO”

D.R.

7.000
30

I

Isabel Pereira, elemento da
Comissão Administrativa que gere os destinos do clube aveirense,
sublinha o “momento importante” que se vive no seio da colectividade, sobretudo por se tratar da
“primeira vez que participamos
numa competição europeia”.
O único lamento que se sente na
“família Alavarium” reside no facto
daprovanãoserealizarnoseupró-

euros de orçamento

pessoas envolvidas na
organização

18
elementos em cada equipa

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

D.R.

Sérgio Loureiro

1

AS JOGADORAS do Alavarium estão prestes a fazer história

delegado para os três
encontros

priopavilhão,emAveiro.“Nãotivemosoapoionecessárioporparteda
Câmara de Aveiro, que ofereceu
apenas o transporte das equipas, ao
contrário da autarquia de Oliveira
do Bairro, que nos auxilia monetariamente, bem como com o pavilhão”, esclarece a dirigente, que
revela, também, “a celebração de
um protocolo noutras vertentes”
com a autarquia bairradina.
Mágoas à parte, a altura é mesmo de gozar o prazer de estar envolvido numa prova internacional cujo retorno, segundo Isabel
Pereira, “está na simples experiência europeia, porque em termos

2

financeiros o clube perde muito
dinheiro”.
Em termos desportivos, a surpresa pode vir no apuramento do
Alavarium para a fase seguinte.
Afinal de contas, o “factor-casa”
pode pesar: “… não dava jeito nenhum 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 Alavarium entra em acção.l

oficiais de mesa portugueses para os três jogos

CALENDÁRIO
HOJE
21h00: RK Zelina-Olympic HC

AMANHÃ
17h30: Olympic HC-Alavarium

DOMINGO
17h30: Alavarium-RK Zelina
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ALAVARIUM ESTREIA-SE
NAS PROVAS EUROPEIAS
EM OLIVEIRA DO BAIRRO
ANDEBOL/CHALLENGE CUP
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MONTEMOR-O-VELHO

Quatro atletas
homenageados

Nélson Évora, Sara Moreira, Alberto Paulo e Patrícia
Mamona, medalhados nas
Universíadas de Shenzhen
2011, vão ser homenageados na IV Gala do Desporto
Universitário, que decorre a
11 de outubro, no Montemoro-Velho. A gala homenageará 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 Universitário, 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 exclusiva 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, basquetebol, 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.
Enquanto 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,
respectivamente, contra o D.
Fuas Roupinho (Nazaré), por 3532 e 25-21, o Núcleo de Andebol
(iniciados) foi goleado, no
Pavilhão de Aguiar da Beira,
por 17-46. Em juvenis masculinos, o Núcleo de Andebol de
Penedono, 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 equipas jovens em actividade,
competem em campeonatos
nacionais da 1.a Divisão, e os
clubes Núcleo de Andebol de
Penedono, Escola de Andebol de
Moimenta da Beira, ABC de
Nelas e o Andebol Clube de
Lamego, são as representantes
do distrito naqueles dois
escalões etários.
O clube de Penedono, por ter
o pavilhão desportivo em fase
de remodelação, é obrigado a
efectuar os seus jogos, ou no Pavilhão de Moimenta da Beira,
ou no de Aguiar da Beira, situação que também contribuiu para o fraco rendimentos que as
suas equipas tiveram no arranque dos dois campeonatos.
Tal como acontece com ou-

ANDEBOL nacional jovem arrancou no último fim-de-semana
tras modalidades, também no
andebol, a crise económica que
se faz sentir, a nível global, originou com que a redução de
equipas nos diversos campeo-

natos, fosse bastante acentuada,
nomeadamente, nos escalões de
formação onde, por suposto,
deveria continuar a ser motivo
de aposta dos clubes. l
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ANDEBOL

Selecção nacional
de juniores em estágio
permanente em Resende

CERIMÓNIA de assinatura de protocolo na Cãmara de Resende

Silvino Cardoso
Continuando a desenvolver a
promoção de actividades amadoras de pavilhão, a Câmara
Municipal de Resende, assinou
um protocolo de colaboração
com a Federação de Andebol de
Portugal, que irá garantir a
presença permanente da selecção nacional de juniores B, na
vila de Resende.
Com a assinatura do protocolo, rubricado pelo edil António
Borges e pelo presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, ficam estabelecidas as condi-ções
de preparação e funcionamento
da equipa Resende Andebol/Selecção Nacional que participará no Campeonato Nacional de seniores masculinos, da
2.a Divisão, na presente época.
No âmbito do protocolo assinado entre as duas entidades,
os atletas encontram-se a desenvolver um estágio permanente em Resende que se
prolongará até Agosto de 2012.
Para o efeito, a Câmara Municipal disponibiliza a utilização do
Pavilhão Gimnodesportivo de
Anreade para os treinos, cede
transporte e fornece alojamento
nas 'Casas dos Magistrados' aos
diversos agentes desportivos ao
serviço da Federação de Andebol de Portugal, sendo que os
atletas realizam os seus estudos
na Escola Secundária D. Egas
Moniz.
António Borges, na sua intervenção, salientou que "em Resende existem condições para
se conseguir fazer a promoção


do desporto numa lógica de
crescimento de todo o concelho
e, naturalmente, entende-se que
a parceria é um grande estímulo
e um grande catalisador dentro
da escola, na comunidade resendense, para que haja possibilidade de continuar a oferecer
prática desportiva, particularmente, através do andebol, promovendo o novo perfil dos jovens do concelho”.
O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Henrique
Torrinha, cujo mandato se tem
pautado pelas diversas assinaturas de parcerias, reforçou que
"todas as condições que foram
propiciadas à FAP pelo município de Resende, vão possibilitar que seja dada continuidade
ao projecto iniciado em 2004 e
que tem no horizonte, o objectivo de entrar nos Jogos
Olímpicos de 2020", acrescentando que "é para o topo que se
tem de trabalhar, e assim alcançar a excelência".
Após a assinatura do protocolo e a seguir ao almoço decorreu, 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 Campeonato
Nacional da 2.a Divisão, zona
Norte, num jogo bastante renhido, tendo sido ganho pela
equipa forasteira, por 22-23.
Deste modo a equipa Resende Andebol/Selecção Nacional, é
a única representante do distrito de Viseu no Campeonato
Nacional da 2.a Divisão e que integra a Zona Norte. l
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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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