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> redacção

A Universidade do Minho (UM)
sagrou-se ontem campeã euro-
peia universitária de andebol de-
pois de, na final do 7º Campe-
onato Europeu Universitário de
Andebol, que decorreu em Ka-
towice (Polónia), ter batido por
expressivos 32-21 a University
J.J.Strossmayera Osijek (Croá-
cia). A equipa minhota conquis-
tou o título depois de uma cami-
nhada irrepreensível, só com
vitórias, nunca baixando da fas-
quia dos 30 golos por jogo.

Depois do tetra-campeonato
conquistado a nível nacional, e
com uma vasta experiência em
europeus, onde a equipa da
UMinho já vem marcando pre-
sença desde 2006, assumiu-se

desde logo como uma forte can-
didata ao título deste ano. 

Vice-campeões europeus em
2006  (França), 2007 (Polónia),
2009 (Eslovénia) e 2010 (Chi-
pre), Em 2011, a UM conseguiu,
finalmente, tornar-se campeã eu-
ropeia. Em 2012, os minhotos
quedaram-se pelo 3º lugar mas
este ano, a UMinho voltou ao
topo e a assumir o estatuto de
melhor equipa europeia de ande-
bol universitário.

Além da vitória na competição,
a UM trouxe ainda consigo o tí-
tulo de melhor jogador do tor-
neio: Tiago Pereira. 

O pódio neste europeu ficou
assim distribuído: 1.º Universi-
dade do Minho (POR), 2.º Uni-
versity Osijek (CRO) e 3.º Uni-
versity of Technology (POL). 

UMinho sagra-se campeã europeia
Depois do título em 2011, a Universidade do Minho sagrou-se, ontem, na Polónia, novamente campeã europeia uni-
versitária de andebol ao vencer na final da competição, a equipa da University J.J.S. Osijek (Croácia), por 32-21. 

DR

Equipa da Universidade do Minho conquistou o título de campeã europeia de andebol na Polónia

ANDEBOL

> Academia minhota recupera título europeu universitário de andebol, depois do 3.º lugar em 2012.

MODALIDADESJOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS
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UMinho sagrou-se campeã
europeia universitária
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Pedrogão acolhe
andebol de praia
A Praia de Pedrógão recebe,
nos dias 5, 6 e 7 de Julho, o 19º
Torneio de Andebol de Praia.
Nesta edição o torneio surge
remodelado e mais forte. Nova
imagem, transmissão online
dos jogos para que todo o
mundo possa ver as partidas
mas também mais competi-
tivo. Mais de quarenta equipas
vão disputar o torneio em dois
escalões femininos e dois es-
calões masculinos. |
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A Universidade do Mi-
nho sagrou-se novamente 
campeã europeia univer-
sitária de andebol depois 
de na final do 7.º campeo-
nato europeu universitário 
de andebol, que decorreu 
em Katowice (Polónia), ter 
batido por 32-21 a Univer-
sity J.J.Strossmayera Osi-
jek (Croácia).

Depois do tetra campeo-
nato conquistado a nível 
nacional, e com uma vas-

ta experiência em euro-
peus universitários, onde 
a equipa da UMinho já 
vem marcando presença 
desde 2006, tendo mesmo 
sido em 2011 campeã eu-
ropeia pela primeira vez 
(Croácia), a equipa da UMi-
nho assumiu-se desde logo 
como uma forte candida-
ta ao título deste ano, aca-
bando por confirmar esse 
estatuto com a conquista 
do troféu.

Na final, frente a uma fi-
sicamente possante equipa 
de Osijek, a UMinho im-
pôs, tal e qual como o ti-
nha feito na fase de gru-
pos, o seu andebol. Um an-
debol mais técnico e com 
mais soluções ofensivas, 
quer em ataque contínuo, 
quer em venenosos con-
tra-ataques que regra geral 
se iniciavam nas mãos de 
Humberto Gomes.

A primeira parte foi um 

UMinho campeã europeia

Estágio de patinagem livre
A cidade de Braga recebeu, no fim de semana, o 

seu primeiro estágio internacional de patinagem artística, 
subordinado à disciplina de patinagem livre. Organizado 
pela Just Show – Academia de Patinagem, em parceria 
com o Hóquei de Braga e com o apoio da Universidade 
do Minho, contou com a presença de Tanja Romano, a 
patinadora italiana quinze vezes campeã do mundo. 

No Campus de Gualtar, durante três dias, houve ses-
sões intensivas de treinos de patinagem artística, aulas 
de preparação física específicas para a modalidade, e 
ainda workshops especialmente dirigidas a treinadores e 
atletas. Desta forma, a abordagem à disciplina foi feita 
de forma integral nas várias vertentes, o que constituiu 
uma diferença fundamental em comparação com outros 
eventos do género. Exemplo dessa metodologia foi a 
presença de Sérgio Lima, nutricionista especializado 
em desporto de alta competição, que nas suas duas 
palestras teve uma audiência jovem, mas atenta às 
questões da influência da alimentação na performance 
de jovens atletas. No estágio estiveram presentes 68 
atletas, provenientes de Portugal, Espanha e Itália.

Os campeões europeus

DR

Universida-
de do Minho 

renovou 
o seu 

título de campeã europeia em 
andebol

EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS: ANDEBOL

bom exemplo disso, com 
os croatas a procurarem 
um andebol mais apoiado, 
que invariavelmente esbar-
rava no bloco defensivo 
dos minhotos ou no seu 
guarda-redes. A UMinho, 
em longos lançamentos, 
ou num andebol apoiado, 
de fino recorte técnico, 
aos poucos foi impondo 
o seu ritmo e abriu neste 
primeiro tempo uma con-
fortável vantagem de quase 
10 golos. A segunda par-

te foi  igual, com o 
técnico Gabriel 

Oliveira a rodar 
a equipa quase 
toda e manten-
do sempre bem 

altos os níveis 
de concentração 

e de eficácia.
Além da vitória na com-

petição, a equipa minhota 
trouxe ainda consigo o títu-
lo de melhor jogador do tor-
neio que foi entregue a Tia-
go Pereira. O pódio ficou as-
sim distribuído: Universidade 
do Minho, University Osijek 
(Cro) e Opole University of 
Technology (Pol).

Voleibol e futebol
Também o voleibol fe-

minino e o futebol 11 se 

despediram em beleza dos 
seus campeonatos euro-
peus garantindo o 7.º lugar 
da classificação geral.

Nas últimas partidas 
realizadas as duas equi-
pas da UMinho arreca-
daram duas vitórias sem 
contestação e que mostra-
ram que com um pouco 
mais de sorte talvez es-
tas equipas tivessem con-
seguido chegar um pou-

co mais alto.
Na última partida do 

campeonato de voleibol, 
as minhotas consegui-
ram o 7.º lugar depois 
de derrotarem a Wro-
claw University (Poló-
nia) por 3-1. 

No futebol, os minhotos 
encerraram a competição 
com um triunfo por 4-2 
frente à Haute Ecole de 
Namur-Liège (Bélgica).
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• Andebol da UMinho campeão da Europa
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Terminou a 29.ª edição do Tor-
neio “Madeira Handball”, evento
quesedesenroloudurante trêsdias,
no Pavilhão do Funchal, com orga-
nizaçãaodoAcadémicoClubeDes-
portivo. Este ano, o evento contou
apenascom10equipas,deseis clu-
bes da Região, a nível de Inicia-
dos/Juvenis femininos e Juvenis
masculinos.Assim,em2013,não foi
possível concretizar a participação
de equipas de fora da Região, as
quais alegaramdificuldades como
custo das deslocações para a ilha.
Um jantar-convívio na Escola dos
Louros e um jogo de “Velhas Gló-
rias” da modalidade fizeram, tam-
bém,partedoprograma.A referida
refeição teveumvalor simbólicode

participação,cujas receitas visaram,
entre outras finalidades, apoiar a
participação de jovens atletas do
AcadémicodoFunchalemtorneios
fora da Região. Após os 17 jogos da
prova, em termos de classificações
finais, asmesmas ficaramassimde-
finidas:
JUVENISMASCULINOS - 1.ºMa-
deira SAD; 2.º Académico do Fun-
chalA;3.ºADCamacha;4.ºCSMa-
rítimo;5.ºAcadémicodoFunchalB
e6.ºCDBartolomeuPerestrelo.Na
final, o Madeira SAD derrotou (27-
25) o Académico A, enquanto que
nadisputapelo3.º lugar,aCamacha
impôs-se (24-22) aoMarítimo.
JUVENIS FEMININOS - 1.º Ma-
deira SAD; 2.º AD Camacha; 3.º

AcadémicodoFunchal; 4.ºCSMa-
deira.Nafinal, a SADvenceu (14-13)
àCamacha,eparao3.º lugaroAca-
démico ganhou (20-19) ao Sports
daMadeira.GuilhermeNascimento
(Académico do Funchal) e Sandra
Gonçalves (AD Camacha) foram
eleitos osmelhores “pivots”, como
prémio “Emanuel Teixeira”.1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Os masculinos da “sociedade” derrotaram, na final, os academistas pelo equilibrado resultado de 27-25.

7 ANDEBOL - 29.º TORNEIO “MADEIRA HANDBALL” PELO ACADÉMICO DO FUNCHAL

Madeira SAD vencedor
nos dois escalões

Seis clubes da Região para um total de
10 equipas competiram na edição
2013 desta prova.

DR
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> redacção

A equipa da Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho
voltou em 2013 ao palco da
grande final do europeu univer-
sitário de andebol que está a
decorrer em Katowice (Polónia).
Na meia-final da prova, a UMi-
nho defrontou a Opole Universi-
ty of Technology (Polónia),
adversários que não foram ‘pera
doce’, mas que os minhotos
acabaram por vencer por 44-29,
alcançando dessa forma o seu
lugar na finalíssima da com-
petição que agora que irá decidir
quem é o novo campeão eu-
ropeu. 

Mais uma vez a equipa da As-
sociação Académica da Univer-
sidade do Minho partiu para este
jogo como favorita à vitória final
e por isso com claras aspirações
a conseguir o seu lugar na final
do campeonato.

Apesar de ganhar 44-29 a equi-
pa da AAUMinho nem sempre
conseguiu impor o seu andebol,
embora nunca tenha estado em
desvantagem ou em risco de

perder o jogo. Acusando um
pouco de cansaço, alguns jo-
gadores não estiveram nos seus
melhores dias, e assim, a jogar a
‘meio gás’ nunca conseguiram

dilatar muito a vantagem. Aos
15 minutos de jogo a Associação
Académica da Universidade do
Minho estava a ganhar por sete
golos de diferença, sendo que
depois passou um período de 10
minutos sem marcar um golo,
mas foi valendo, ou o guarda-re-
des Bruno Dias ou as falhas téc-
nicas dos polacos. 

A equipa técnica da Associa-
ção Académica da Universidade
do Minho foi mesmo obrigada a

meter um time out aos 20 minu-
tos e a trocar alguns jogadores
que estavam alguns ‘furos’ a
baixo do habitual. Estas alte-
rações sortiram efeito e os lusos
chegaram ao intervalo a ganhar
por cinco (18 – 13).

Na segunda parte tudo mudou.
Os portugueses entraram mais
‘despertos’ e cedo impuseram o
seu andebol. Começou então o
festival de defesas de Humberto
Gomes e os golos em contra-
ataque, dando destaque a João
Gonçalves (MVP do jogo) que
ou em jogadas ofensivas ou em
contra-ataques, marcava golo
atrás de golo. Cerca dos 45 min-
utos da partida, os polacos desis-
tiram do jogo e a UM carimbou,
mais uma passagem à final no
Europeu universitário. 
A AA da Universidade do Min-
hod efronta agora na grande fi-
nal do 7.º Campeonato Europeu
Universitário de Andebol a
equipa croata da University JJ
Strossmayera Osijek onde vão
decidir quem será o novo
campeão europeu universitário
de andebol 2013.

CAMPEONATOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

AAUMinho está na final do europeu de andebol

DR

João Gonçalves, da AAUMinho, recebeu o prémio de melhor jogador

Equipa minhota
vai defrontar os uni-
versitários croatas

da University JJ Stross-
mayera Osijek na final

do europeu de an-
debol
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção feminina 
treina na Maia

A seleção de andebol feminino da Associação de Braga 
tem uma sessão de trabalho agendada para amanhã, a 
partir das 18h30, no Pavilhão Municipal da Maia, para 
a qual estão convocadas as seguintes atletas:

Didáxis: Diana Oliveira, Ana Margarida Pereira, 
Francisca Araújo, Susana Moreira, Andreia Pereira, 
Filipa Gonçalves, Amélia Maia, Ana Coelho e Bárbara 
Ferreira; AC Fafe: Paula Gonçalves; Callidas: Ariana 
Lopes; Maistars: Mafalda Oliveira, Mariana Azevedo, 
Francisca Pereira, Inês Capela, Inês Pontes, Diana 
Oliveira, Gabriela Lopes, Sofia Freitas, Bárbara Santos, 
Rita Castro, Ana Beatriz Estevão e Ana Catarina Estevão; 
CS Juvemar: Bárbara Boaventura, Inês Mó, Sara Inês, 
Beatriz Mariz e Andreia Cachada.
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Um pormenor do encontro da meia-fi nal e João Gonçalves, o MVP do jogo

A UMinho voltou em 
2013 ao palco da gran-
de final do europeu uni-
versitário de andebol que 
está a decorrer em Kato-
wice (Polónia). Na meia-
-final da prova, a UMinho 
defrontou a Opole Univer-
sity of Technology (Poló-
nia), adversários que não 
foram “pera doce” mas 
que os minhotos acaba-
ram por vencer por 44-
29, alcançando dessa for-
ma o seu lugar na final da 
competição.

Mais uma vez a equipa 
da UMinho partiu para este 
jogo como favorita e con-

firmou esse estatuto.
Apesar de ganhar 44-29 

a equipa da UMinho nem 
sempre conseguiu impor o 
seu andebol, embora nun-
ca tenha estado em des-
vantagem ou em risco de 
perder o jogo. 

Acusando um pouco de 
cansaço, alguns jogadores 
não estiveram nos seus 
melhores dias, e assim, a 
jogar a “meio gás” nunca 
conseguiram dilatar muito 
a vantagem. Aos 15 minu-
tos de jogo a UMinho es-
tava a ganhar por 7, pas-
sando depois um período 
de 10 minutos sem mar-

car um golo. Ia valendo, 
ou o guarda-redes Bruno 
Dias ou as falhas técnicas 
dos polacos. 

A equipa técnica da UMi-
nho foi mesmo obrigada a 
meter um “time out” aos 20 
minutos e a trocar alguns 
jogadores que estavam al-
guns “furos” a baixo do 
habitual. Estas alterações 
sortiram efeito e os lusos 
chegaram ao intervalo a 
ganhar por (18-13).

Na segunda parte tudo 
mudou. Os portugueses 
entraram mais “desper-
tos” e cedo impuseram o 
seu andebol. Começou en-

tão o festival de defesas 
de Humberto Gomes e os 
golos em contra-ataque, 
dando destaque a João 
Gonçalves (MVP do jogo) 
que ou em jogadas ofen-
sivas ou em contra-ata-
ques, marcava golo atrás 
de golo. Cerca dos 45 mi-
nutos da partida, os pola-
cos “desistiram” do jogo e 
a UMinho carimbou, mais 
uma passagem à final no 
europeu universitário de 
andebol. 

A UMinho defronta na 
final os croatas da Uni-
versity JJ Strossmayera 
Osijek.

UMinho na final
EUROPEUS UNIVERSITÁIOS: ANDEBOL

DR
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 Ò andebol de praia

sir 1º de Maio orGaniza etaPa
Tem início este fim de 

semana, a edição 2013 
do Campeonato Regio-
nal de Andebol de Praia. 
A prova é composta por 
quatro etapas de apura-
mento para a final nacio-

nal, bem como pela Taça 
Distrital. A primeira etapa 
arranca já esta sexta-fei-
ra, 28 de junho, em São 
Pedro de Moel, numa or-
ganização da SIR 1º de 
Maio. ß
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A Associação levou 
a efeito o Xiii torneio de 
Andebol cidade de Vila 
real / Abílio Botelho nos 
dias 15 e 16 de Junho no 
Pavilhão dos Desportos 
de Vila real. na manhã de 
sábado decorreu o Fes-
tand, para os escalões de 
Bambis e Minis Mistos com 
a participação de equipas 
do sVr Benfica, AD Godim, 
GD chaves, AD Amaran-
te, Ae Vinhais, Ae Morga-
do Mateus e colégio da 
Boavista.

Á tarde estiveram 
em competição os esca-
lões de infantis Masculi-
nos e de Juvenis Femini-

nos. nos infantis Masculi-
nos revelou-se mais forte 
a AD Amarante que fruto 
de duas vitórias venceu o 
escalão logo seguido do 
sVr Benfica e do Ac Fafe. 
nas Juvenis Femininas 
depois de tanto o GD cha-
ves como o Didáxis terem 
vencido o Ac Fafe no jogo 
decisivo depois de muito 
equilíbrio a equipa oriun-
da de riba D’Ave venceu as 
Flavienses, logo o torneio.

no Domingo joga-
ram os escalões de inicia-
dos e Juvenis Masculinos. 
nos iniciados o Ac lame-
go dominou vencendo os 
seus dois jogos e o tor-

neio logo seguido do sVr 
Benfica e do AD Amaran-
te. nos Juvenis depois do 
empate no derby entre o 
sVr Benfica e a AD Godim, 
o torneio decidiu-se pela 
diferença de golos, pois 
tanto uma como outra 
equipa levaram de vencida 
a AD Amarante. nas con-
tas finais levou vantagem 
o sVr Benfica, que desta 
forma venceu o torneio.

contas feitas, participa-
ram nesta 13ª edição do 
habitual torneio de encer-
ramento da época de pavi-
lhão da Associação de 
Andebol de Vila real cerca 
de 200 atletas.

Xiii Torneio de andebol cidade de 
vila Real / abílio Botelho
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A 3.ª edição do Torneio de Santo 
António de Andebol, para os escalões 
masculinos de Infantis, Iniciados e 
Juvenis, realizou-se nos dias 14, 15 e 
16 de Junho, na Torre da Marinha. 
A iniciativa, organizada pela secção 
da modalidade do IFC Torrense, teve 
apoios da Associação de Andebol 
de Setúbal, Federação Portuguesa 
de Andebol, Junta de Freguesia de 
Arrentela e Câmara do Seixal.
No escalão de infantis classificaram-

se, em 1.º lugar Os Belenenses, em 2.º 
o Vitória Futebol clube, 3.º o Sporting 
Clube de Portugal e em 4.º o IFC 
Torrense. 
No escalão de Iniciados classificaram-
se em 1.º lugar Os Belenenses, em 2.º o 
Vitória de Setúbal, 3.º o IFC Torrrense 
em 4.º o NAAL Passos Manuel. No 
escalão de Juvenis classificaram-se em 
1.º lugar o Sport Lisboa e Benfica, em 
2.º o IFC Torrense, 3.º Os Belenenses 
e em 4.º o Vitória de Setúbal.

torneio de santo antónio em andebol
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O Auditório Municipal de

Resende recebeu, no dia

15 de junho a III Gala do

Desporto que distinguiu os

sucessos dos atletas do

concelho ao longo do ano

desportivo. Um evento que

contou com a presença de

atletas, dirigentes, treina-

dores, familiares e repre-

sentantes de várias entida-

des do concelho.

Os clubes premiados nas

respectivas modalidades

foram: CDRC S. Martinho

de Mouros – Futsal; CDR

Juventude de Anreade –

Andebol e Voleibol; CF

Florestal de Resende –

Pesca; C Natação de

Resende – Natação; C.

Náutico de Caldas de

Aregos – Motonáutica e

GD Resende – Futebol.

Nas categorias de “Atleta

do Ano” e “Atleta

Revelação do Ano” foran

distinguidos 51 atletas,

distribuídos pelos esca-

lões: Escolinhas/ Traqui-

nas, Minis /Benjamins,

Infantis, Iniciados, Caetes,

Juvenis, Juniores e

Seniores. 

RESENDE

III Gala do Desporto 
distinguiu os melhores

Resende distinguiu os melhores do desporto do concelho
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III Gala do
Desporto
premiou
atletas
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GarciCup’13GarciCup’13GarciCup’13GarciCup’13GarciCup’13

135 equipas, muitos jogos e muita música135 equipas, muitos jogos e muita música135 equipas, muitos jogos e muita música135 equipas, muitos jogos e muita música135 equipas, muitos jogos e muita música

   O GarciCup’13 ainda não
começou e está já a ser um
sucesso com 135 equipas
confirmadas, entre as quais seis
equipas internacionais.
   Com um orçamento de
aproximadamente 50 mil euros
só para a parte desportiva, o
evento vai contar com andebol
de praia, andebol adaptado e
andebol indoor.

 Joana Sousa    Para a realização destes jogos
são necessários vários espaços
desportivos cedidos por
equipas locais, areia para ser
colocada nas margens do Rio
Antuã onde se realizaram as
provas de andebol de praia e
são necessárias alguns arranjos
para acolher o Andebol 4 All,
torneio de andebol adaptado.
   Rui Silva, presidente do
Estarreja Andebol Clube
agradeceu publicamente o
apoio da “Câmara Municipal de
Estarreja, da Câmara Municipal

da Murtosa e da Administração
do Porto de Aveiro, os dois
últimos porque cederam a areia
necessária para as margens do
Antuã”.
   Dinis Pinto, responsável pela
parte cultural do evento, afirma
que “é com grande esforço qua
s quatro escolas de samba
acarretam com os nove mil
euros necessários para o Samba
Sport Fest” que vai decorrer no
fim-de-semana de 28 a 30 de
junho com workshops, trios
eléctricos e concertos.

Página 21



A22

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,32 x 11,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48470683 21-06-2013
Andebol

   A Secção de Andebol
realizou a Festa de
Encerramento da época 2012/
2013, com vários jogos ao
longo do dia 15 de junho, no
seu pavilhão. Foram
convidadas as equipas do
Salreu, Artística de Avanca,
Alavarium e Santa Joana
(Maia). Foi ainda entregue
pela Direcção, à ex-atleta do
Saavedra Guedes, Ana
Almeida, uma placa de
reconhecimento do seu
mérito desportivo, que em
representação do seu actual
clube Alavarium, se sagrou
campeã nacional de andebol
em Seniores Femininos.
   Recorde-se que o Saavedra
Guedes vai ainda participar no
Garci Cup no final deste mês.
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As celebrações do 95.º 
aniversário da ACM de 
Coimbra realizam-se, sá-
bado, no campo da asso-
ciação, em Foz de Arouce 
(Lousã), onde para além 
dos sócios, atletas e amigos 
estarão várias entidades.

Uma presença impor-
tante será a de Juan Simões 
Iglesias, secretário-geral da 

YMCA da Europa (a alian-
ça europeia das associações 
cristãs da mocidade), um 

-
tuguês, nascido na zona de 
Castelo Branco, e de mãe 

“Esta é uma presença 
importante para nós, pois 

-
mento por parte de uma 

organização internacio-
nal”, refere o presidente 
da Direcção da ACM de 
Coimbra.

-
taca, igualmente, que, ain-
da este mês, a associação 
conimbricense recebeu 
elementos de delegações 
de ACM estrangeiras, no-
meadamente de S. Paulo 

(Brasil), de um membro da 
Aliança Mundial, que está 
sediada em Zurique (Suíça), 
e de um representante da 
YMCA da Holanda.

“Os objectivos da ACM 
em todo o mundo estão as-

-
nista, valores comuns a todo 
o tipo de construção social”, 

acrescentando que “todas as 
actividades visam um ponto 
comum, que é a formação 
da juventude na construção 
da cidadania, para procurar 
evitar alguns dos problemas 

depara”.
O programa comemora-

tivo dos 95 anos da ACM de 
Coimbra, no campo Conde 
de Foz de Arouce, desenrola-
-se no sábado, a partir das 

-
dicas e recreativas, com par-
ticipação livre e gratuita, que 
incluirá jogos tradicionais 

-

A recepção aos con-
vidados será a partir das 

Comemorações no sábado

Secretário-geral da YMCA presente em Foz de Arouce

O campo Conde Foz de Arouce é um local aprazível da ACM Coimbra

Confor me destaca 
-

dro das suas valências a 
ACM de Coimbra estabe-
leceu protocolos objec-
tivados para a interven-
ção junto da comunidade, 
disponibilizando-se para 
oferecer as suas vivências, 
potencialidades, recursos 

Refira-se, igualmente, 
que a ACM de Coimbra é 
a representante das asso-
ciações privadas que de-

Coimbra, actividades des-
portivas, culturais e recrea-
tivas destinadas a crianças e 
jovens no âmbito da CPCJ 
(Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens).

Os protocolos que a 

associação tem em curso 
envolvem as seguintes 
entidades: AIESEC; An-
tigos Tunos da Universi-
dade de Coimbra; APPC 
- Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra; A 
Pequena Sereia - Activi-
dades de Tempos Livres, 
Lda; Associação Cultural 
Alternativa; CEIFAC; Co-
légio S. José; Cooperativa 
de Ensino de Coimbra; 
CAD - Associação de 
Coimbra Basquete; Casa 
da Madeira de Coimbra; 
Federação de Andebol de 
Portugal; Grupo Alves 
Bandeira; ISCAC; Obra 
de Promoção Social do 
Distrito de Coimbra; Te-
atro Académico de Gil 
Vicente.

Protocolos com instituições

Vasta colaboração
com a comunidade

com o almoço-convívio 

incluindo momentos mu-
sicais com Ad Libitum 
Gospel e pelos Antigos 
Tunos da Universidade 

de Coimbra (tangos), in-
tervenções das entidades 
presentes, assim como 
um momento de reco-

diplomas.
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ANDEBOL
SELECÇÃO DE BRAGA

TERMINA EM SEGUNDO
A Didáxis, Cooperativa de
Ensino de Riba de Ave aco-
lheu, no fim-de-semana de
8 e 9 de Junho, a Fase Final

do Torneio de Seleções
Femininas de 1996-97-98,
que representam as Asso-
ciações de Braga, Madeira,

Aveiro e Leiria.
A selecção de Aveiro foi a
vencedora da competição,
seguida da de Braga, Ma-

deira e Leiria.      
A competição decorreu no
Pavilhão da Didáxis, em
Riba de Ave, sempre com
muita gente a assistir na-
quela que foi uma grande
festa de promoção da mo-
dalidade.
A selecção de Braga, com
6 atletas da Didáxis, che-
gou a esta fase da com-
petição cem por cento vi-
toriosa, mas não conseguiu
materializar o favoritismo
depois de ter perdido logo
no primeiro dia, com a for-
mação de Aveiro, que viria
a vencer o torneio.
Mesmo sem vencer, a
seleção de Braga conseguiu
o segundo lugar na com-
petição. Todas as estru-
turas regionais ficaram
agradadas com as con-
dições proporcionadas pela
Didáxis e o vereador do
Desporto da Câmara de
Vila Nova de Famalicão,
Leonel Rocha, esteve pre-
sente no último desafio da
seleção de Braga tendo
entregue uma lembrança
às jogadoras do distrito.

Página 24



A25

Gazeta da Beira   Tiragem: 1600

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,13 x 16,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48450983 20-06-2013

Foi no último dia 
de aulas deste ano 
letivo que se realizou o 
2º Torneio de andebol 
na Escola Básica de 
Vouzela. 

Com a colabo-
ração da Escolinha 
d e  A n d e b o l  d a 
Associação de S. 
Miguel do Mato e 
dos professores de E. 
Física do 2º Ciclo foi 
possível proporcionar 
aos alunos a realização de seis 
jogos durante a tarde. 

Os jogos foram bem disputados 
num espírito bastante competitivo 
e de muito fairplay. 

No final, foram entregues 
certificados de participação a 
todos os participantes pela mão 
do coordenador da Escolinha de 
Desporto - Andebol, o professor 
Jorge Marques, que felicitou todos 
os alunos pela

 forma divertida como partici-
param neste torneio de andebol. 

Escolinha de Andebol 
participou nas 
comemorações do 25 
aniversário da Associação 
de Andebol de Viseu

No passado sábado, dia 15 de 
junho, realizaram-se as come-
morações do 25º aniversário da 
Associação de Andebol de Viseu. 

A Escolinha de Andebol de S. 
Miguel do Mato marcou presença 
neste evento com todos os seus 
atletas, treinadores e dirigentes. 

O evento decorreu no Fontelo 
começando pela manhã com a 
cerimónia de abertura e entre-
ga de lembranças. De seguida 
houve uma demonstração de 
andebol de praia no campo de 
desportos de areia do Fontelo. 
Depois do almoço realizaram-
-se vários jogos de andebol nos 
diferentes escalões. A escolinha 
de S. Miguel do Mato participou 
com 4 equipas, uma de Bambis, 
2 de minis e 1 de infantis. 

Foi uma tarde recheada de 
andebol com a participação de 
praticamente todos os clubes e 
atletas da Associação de Andebol 
de Viseu. Fonte. Gabinete de Imprensa 
do Município de Vouzela

2º torneio de Andebol na Escola 
Básica de Vouzela

C. M
. VOUZELA

2º Torneio de Andebol da Escola Básica de Vouzela
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A APAESUL irá organizar 
de 4 a 7 de Julho o Encontro 
Nacional de Andebol de Minis 
Femininos, competição destina-
da a atletas com idades entre os 
9 e os 10 anos.

Esta organização tem a par-
ceria da Federação de Andebol 
de Portugal, Associação de 
Andebol de Viseu, Câmara 
Municipal de São Pedro do Sul, 
Junta de Freguesia de São Pedro 
do Sul, Agrupamento de Escolas 
de São Pedro do Sul e Desporto 
Escolar.

A competição terá lugar nos 
pavilhões municipais de São 
Pedro do Sul, Lameira e Vouzela.

As equipas ficarão alojadas na 
Escola nº2 de São Pedro do Sul, 
onde também farão as refeições.

Na competição participarão 
22 equipas, num total de 350 
atletas, 50 treinadores/dirigentes 
e 25 árbitros.

Durante a competição serão 
realizados 60 jogos, concursos 
de livres de sete metros, contra-
-ataques e outras atividades que 
visam concretizar o objetivo de 
proporcionar a estes jovens atle-
tas momentos inesquecíveis da 
sua formação desportiva.

A escola de andebol dinami-
zada pela APAESUL em colabo-
ração com o Clube do Desporto 
Escolar do Agrupamento de 
Escolas de São Pedro do Sul está 
no seu segundo ano de existência, 
contando atualmente com 80 
atletas divididos pelos escalões 
de minis (sub-10) masculinos e 

femininos, infantis (sub-12) mas-
culinos e femininos e iniciados 
(sub-14) femininos. Para além 
destes grupos está a trabalhar 
extra competição o grupo de 
bambis (sub-8).

Ao longo da presente época:
Os minis masculinos sagra-

ram-se campeões distritais e vão 
disputar o Encontro Nacional 
de Minis Masculinos que se vai 
realizar em Benavente, de 4 a 7 
de Julho, em representação da 
AA Viseu.

Os infantis masculinos con-
seguiram apurar-se para a 1ª 
divisão distrital, terminando a 
época em 8º lugar, entre as 16 
equipas participantes.

As infantis femininas irão 
disputar o Encontro Nacional 

de Infantis 
Femininos, 
u m a  v e z 
que foram a 
equipa do dis-
trito de Viseu 
melhor classif i-
cada da 1ª fase 
do Campeonato 
Nacional.

Encontro Nacional de Minis Femininos em São Pedro do Sul

As iniciadas obtiveram se-
melhante resultado, tendo ainda 
disputado o campeonato distrital 
de Aveiro, onde se classificaram 

em 3º lugar.
Junte-se a nós, apoie-

-nos em mais este projeto! 
Depois da fase final de Infantis 

Femininos, do I e II Termas 
Andebol Cup, che-
gou agora a vez do 
Encontro Nacional 

de Minis Femininos 
constituir um desafio, 

para o qual iremos neces-
sitar do apoio de todas as 
forças da região.

4 a 7 de Julho
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 Ò andebol

SIR 1º de MaIo  
vence Taça PRIMaveRa 

No último fim de semana disputaram-se 
as finais da Taça Primavera e a SIR 1º 
de Maio estava apurada para a final em 
seniores femininos frente ao Benfica de 
Castelo Branco

O jogo não começou 
da melhor forma para a 
equipa marinhense, que 
a meio da primeira parte 
estava a perder 9-6, di-
ferença que se manteve 
até ao intervalo, 15-12. 
Ajustadas algumas lacu-
nas a nível defensivo e 
ofensivo, a equipa entrou 
na segunda parte com 
um novo ar, onde se des-
tacam com grande méri-
to no resultado as duas 
guarda-redes, Ana Caro-
lina e Ana Isabel. De des-
tacar ainda a atleta Ana 
Dinis que foi a melhor 
marcadora da equipa 
e do jogo com 8 golos, 
estabelecendo-se como 
resultado 22-24 favorá-
vel à formação da SIR 1º 
Maio. Alinharam as atle-
tas Ana Isabel (GR), Ana 
Ferreira, Rafaela, Vânia, 
Mariana, Andreia, Ana 
Dinis, Joana Moital, Mó-
nica, Ana Carolina (GR), 
Margarida; orientadas 
pelo treinador Pedro 
Nuno; dirigente: Catari-
na Silva.

Por sua vez, os inicia-
dos tinham um caminho 
mais difícil tendo de dis-
putar ainda a meia-final 
frente à Cister onde entra-
ram muito fortes chegan-
do à vantagem de 5-0 
com relativa facilidade. 
A SIR foi sempre superior 

ao adversário, controlan-
do em todos os aspetos 
a partida, possibilitan-
do que todos os atletas 
jogassem. No jogo da 
final frente ao Dom Fuas 
a equipa rubricou a sua 
melhor exibição da épo-
ca, quer no ataque como 
na defesa, anulando por 
completo os atacantes 
adversários. Foi um jogo 
muito equilibrado duran-
te toda a primeira parte, 
por vezes com vantagem 
para a SIR, outras com 
vantagem para o Dom 
Fuas, chegando ao inter-
valo com um empate a 
12. Na segunda metade 
tudo foi diferente, a equi-
pa de Picassinos foi supe-
rior ao adversário, jogan-
do com garra e determi-
nação até conseguir uma 
vantagem de 8 golos, 
que permitiu ao treinador 
rodar a equipa e vencer 
por 28-21. Alinharam os 
atletas Márcio Ferreira 
(GR), João Ramos, Diogo 
Alexandre, Cristiano Es-
teves, Francisco Gomes, 
Ricardo Machado, Fábio 
Silva (GR), Rafael Parra-
cho, João Magalhães, 
André Roseiro, Tomás Du-
arte, João Ferreira e Gon-
çalo, orientados pelo trei-
nador António Rodrigo; 
Diretores: José Alexandre 
e Miguel Duarte. ß Página 27
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Andebol

A Associação levou a 
efeito o XIII Tor-
neio de Andebol 

Cidade de Vila Real / Abílio 
Botelho, nos dias 15 e 16 de 
junho, no Pavilhão dos Des-
portos de Vila Real. Na manhã 
de sábado decorreu o Festand, 
para os escalões de Bambis e 
Minis Mistos com a participa-
ção de equipas do SVR Ben-
fica, AD Godim, GD Chaves, 
AD Amarante, AE Vinhais, 
AE Morgado Mateus e Colé-
gio da Boavista.

À tarde estiveram em com-
petição os escalões de Infantis 
Masculinos e de Juvenis Fe-
mininos. Nos Infantis Mas-
culinos revelou-se mais forte 
a AD Amarante que, fruto de 
duas vitórias, venceu o escalão, 
logo seguido do SVR Benfi-
ca e do AC Fafe. Nas Juvenis 
Femininas, depois de tanto o 
GD Chaves como o Didáxis 
terem vencido o AC Fafe, no 

jogo decisivo e depois de mui-
to equilíbrio, a equipa oriunda 
de Riba D’Ave venceu as fla-
vienses, logo o torneio.

No domingo jogaram os es-
calões de Iniciados e Juvenis 
Masculinos. Nos Iniciados, o 
AC Lamego dominou vencen-
do os seus dois jogos e o torneio, 
logo seguido do SVR Benfica e 
do AD Amarante. Nos Juvenis, 
depois do empate no derby en-
tre o SVR Benfica e a AD Go-
dim, o torneio decidiu-se pela 
diferença de golos, pois tanto 
uma como outra equipa leva-
ram de vencida a AD Amaran-
te. Nas contas finais levou van-
tagem o SVR Benfica, que desta 
forma venceu o torneio.

Contas feitas, participaram 
nesta 13ª edição do habitual 
torneio de encerramento da 
época de pavilhão da Associa-
ção de Andebol de Vila Real 
cerca de 200 atletas.

A Direção da AAVR

XIII Torneio de Andebol 
Cidade de Vila Real 
/ Abílio Botelho
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A cerimónia de en-
trega de prémios dos 
VIII Jogos Desportivos 
do Município de Lame-
go realiza-se na próxima 
quinta-feira, 20 de junho, 
a partir das 21 horas, no 
Parque Isidoro Guedes. 
Após vários meses de 
prova, durante os quais 
centenas de jovens e me-
nos jovens deram o seu 
melhor para superarem 
os adversários nesta his-
tórica competição, chega 
ao fim a grande festa do 
desporto do concelho.

Organizado em conjun-
to pela Câmara Municipal e 
pela empresa Lamego Con-

Cerimónia de encerramento dos VII Jogos 
Desportivos é já esta quinta-feira

Lamego

Vida, com o apoio de várias 
associações e clubes da 
região, este evento voltou a 
promover a prática despor-
tiva entre os lamecenses e 
dinamizou os cidadãos para 
que assumam um papel ati-
vo no processo de sensibi-
lização e estimulo à prática 
desportiva ao longo da vida.

A cerimónia de encerra-
mento, vivida sempre com 
grande entusiasmo por lar-
gas centenas de pessoas, 
contará este ano com uma 
singela homenagem aos 
atletas que a nível nacional 
se evidenciaram e “coloca-
ram Lamego num patamar 
superior”.

A edição 2013 dos Jo-
gos Desportivos do Municí-
pio abrangeu 12 disciplinas 
distintas: andebol, btt, nata-
ção, boccia, ténis de mesa, 

corrida de orientação, jogos 
tradicionais, minigolfe, vo-
leibol, atletismo, futebol 7 
e futebol 5.

 
PROGRAMA 

DE 
ENCERRAMENTO

20h30: Apresentação 
no local, das coletivida-
des e atletas (devidamente 
acompanhados pelos seus 
técnicos, diretores e repre-
sentantes)

20h45: Organização 
das coletividades junto das 
zonas de bancada

21h: Início da cerimónia 
de entrega de prémios
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