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ANDEBOL

São Bernardo
terminou
o ano a
perder
I O São Bernardo terminou o ano
com uma derrota, em casa, frente
ao AC Fafe, somando, agora, apenas mais um ponto do que a formação fafense no campeonato
nacional da 1.a Divisão. Num jogo
do “seu” campeonato, frente a
uma equipa com quem tinha empatado na primeira volta (27-27), a
formação liderada por Juan Marques foi batida por 25-27, depois de
ter chegado ao intervalo a perder
por seis golos (7-13).
Na formação aveirense, que já
não vence desde 29 de Outubro,
João Vilar (na foto), com nove golos,
foi o mais efectivo, mas não chegou para evitar o desaire, o 13.o em
17 jogos.
No próximo dia 4 de Janeiro, a
equipa aveirense vai ter mais um
teste complicadíssimo, já que actua no recinto do Benfica.l
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‘Cromos’ é na Juve Lis
tação da dança criativa infantil,
apresentação da caderneta e
respectivos cromos com um
vídeo promocional.
A cerimónia contou com a
presença de António Martinho, vereador do Desporto da
Câmara Municipal de Leiria, e
do presidente da Associação
Andebol de Leiria, Mário Ber-

tas e cromos estarão a caminho.
Qualquer pessoa poderá
adquirir a caderneta e coleccionar cromos com atletas, técnicos, colaboradores e directores
do clube, bem como reunir
momentos da sua história para
mais tarde recordar.
O próximo evento será o
jogo entre as selecções nacionais masculinas de Portugal
contra Angola, no dia 28 de
Dezembro pelas 19h00, no
Centro Desportivo JuveLis. l

FOTOS: RICARDO L. FERREIRA

No passado domingo, a
Juventude Desportiva do Lis
(Juve Lis), concretizou mais
uma iniciativa, pioneira no
andebol, o lançamento de uma
caderneta oficial de cromos.
Com a presença de muitos
familiares, amigos e técnicos,
deu-se lugar ao desfile de todos
os atletas, seguido da apresen-

nardes.
"O início das vendas foi uma
autêntica loucura, dos mais
novos aos mais velhos, um
verdadeiro corrupio à banca
das cadernetas, cromos com
imediatas trocas dos repetidos
num entusiasmo alucinante",
salientou Célia Afra, presidente da direcção da Juve Lis.
Logo no primeiro dia venderam-se imensas cadernetas,
tendo-se esgotado, mas a direcção garante que mais caderne-

CADERNETAS e cromos fizeram as delícias de miúdos e graúdos

A. MARTINHO marcou presença no lançamento da caderneta de cromos
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ANDEBOL | II DIVISÃO NACIONAL INICIADOS FEMININOS

Catarinense está na frente sem derrotas
CATARINENSE

28

Márcia Ramos (GR), Ana Margarida,
Margarida Jacinto (2), Rita Rosário (8), Sara
Forte (4), Joana Mateus (1), Sara Funcheira (5),
Margarida Batista (7), Rita Paiva (1).Técnicos:
Joel Coito, Telmo Gonzaga. Dirigentes: Paulo
Pinheiro, Nicole Almeida, Nelson Costa

AA ALMEIRIM

8

Ao intervalo 12-3

Neste sábado desportivo o
A.R.C.Catarinense recebeu e venceu a equipa de 3A-Associação Andebol Almeirim num jogo bem disputado onde a equipa da casa fez
um bom jogo a nível defensivo, não
falhando muitas vezes e sempre
muito agressivas, ainda assim permitiu alguns remates à vontade por
parte das adversárias, o que nunca
deveria chegar sequer a acontecer. Já atacar cometeu alguns er-

Uma equipa com mãos de ouro !
ros, não fazendo os devidos ataques ao espaço, mas também fazendo algumas jogadas muito bo-

nitas e bem concluídas. Tudo isto
foi possível devido á concentração
sempre alta que toda a equipa

manteve. Assim chegamos ao fim
deste ano sem derrotas mostrando porque estamos na frente do
campeonato, e, estamos na frente
porque trabalhamos para aprender
o máximo, ultrapassando cada dificuldade com muito trabalho e
querer ! O Clube só tem de agradecer a toda a massa associativa,
simpatizantes e jogadoras pelo
esforço disponibilizado, esperar
que continuem a dar o máximo nos
treinos e nos jogos, já que ainda
existe muita coisa para aprender,
pois se quisermos que as coisas
aconteçam temos de acreditar, trabalhar e de certeza que iremos
conseguir! Assim a ARC Catarinense deseja a todos os simpatizantes um feliz Natal e um prospero
Novo Ano.
Joel Branco
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Caminhada para
o Mundial de
Andebol começa
em Lamego
Portugal vai defrontar em Lamego a selecção da Turquia em jogo da
fase de apuramento para
o Campeonato do Mundo de Andebol Masculino, que se realiza em 2013,
em Espanha. Vai ser no dia
4 de Janeiro de 2012, num
evento que será a estreia
do novo Centro Multiusos
de Lamego como palco
para grandes acontecimentos desportivos.

Vai ser o primeiro dos
quatro jogos de qualificação para o play-off de acesso à fase final do Mundial
com início às 20h15 e que
será transmitido em directo na RTP2.
Durante a cerimónia
de assinatura do protocolo de colaboração entre a
autarquia de Lamego e a
Federação de Andebol de
Portugal (FAP), o autarca
Francisco Lopes salientou

que este jogo é “uma oportunidade de dar visibilidade a uma modalidade muito praticada no concelho,
através do Andebol Clube
de Lamego, um dos nossos
maiores clubes”, acrescentando ainda: “É importante que se olhe para
Lamego como um município onde se dá valor ao
desporto e onde tem existido uma relação profícua
com os nossos clubes e as-

A Portugal volta a reencontrar a Ucrânia numa fase de apuramento
sociações.”
Na preparação para o
jogo com os turcos a 4 de
Janeiro, a equipa nacional
vai permanecer durante
quatro dias na cidade de
Lamego onde cumprirá um
programa de treinos abertos ao público, estando ainda prevista a presença da
comitiva de Portugal em
várias acções de promoção
da modalidade com visitas
a diversos estabelecimen-

tos de ensino.
Este jogo será o primeiro
de quatro que a selecção
disputa com o objectivo de
garantir a presença no 23º
Campeonato do Mundo
de Andebol que decorrerá
em Espanha, num grupo
de apuramento onde, além
de Portugal e da Turquia,
estará também a selecção
da Ucrânia. Henrique Torrinha Cardoso, presidente
da federação, mostrou-se

esperançado que Lamego
seja o “talismã da selecção
nacional” e que “o objectivo de apuramento seja
cumprido”.
A organização do jogo
espera que cerca de 1500
pessoas assistam ao Portugal – Turquia.
A entrada no Centro
Multiusos de Lamego custa 2 euros e será oferecida
uma t-shirt comemorativa
deste evento. GP
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CAPV

Infantis vencem
Os infantis do Clube de
Andebol da Póvoa de Varzim
bateram (12x6) o Padroense e
perderam (15x18) com o CPN
na série A da Prova Complementar, são segundos e visitam o Santana a 7 de Janeiro.
Os juvenis perderam (27x29)
com o Gondomar na série A
da Prova Complementar, são
oitavos e visitam o Modicus na
próxima jornada. Os iniciados
perderam (21x29) com o CPN
na fase final do Regional, são
quintos e a seguir recebem o
Vigorosa.
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Infantis do Alto do Moinho vencem Torneio Tó Luciano
ID: 39290967

ANDEBOL Bateram o Benfica na final

22-12-2011

O

s Infantis do Alto do Moinho
fizeram no passado fim-desemana, em Leiria, um verdadeiro brilharete que muito
prestigia a colectividade. Estamos
a falar da conquista do VIII Torneio
de Natal Tó Luciano, organizado
pelo Andebol Clube de Sismarias,
que contou com a participação de
algumas das melhores escolas de
formação de andebol do país.
Com um programa muito, quatro
jogos num só dia, os jovens do Alto
do Moinho ficaram apurados para
as meias-finais onde defrontaram
e derrotaram a Juventude Liz, por
18-13. Na final frente à poderosa
equipa do Benfica, num jogo impróprio para cardíacos, o marcador foi evoluindo de forma muito
equilibrada. Os encarnados fazendo jus ao seu poderio físico com
atletas muito corpulentos e o Alto

grandes penalidades. O Alto do
Moinho esteve mais concentrado e
acabou por vencer com inteira justiça.
De referir, entretanto, que a
participação neste torneio que se
realizou em Leiria, só foi possível
com a colaboração da Caixa de
Crédito Agrícola que assumiu os
custos envolvidos. Facto, que,
constitui um magnífico exemplo de
como as instituições económicas
poderão colaborar na formação
dos jovens, através da prática desportiva.
Minis ganham em Benavente

Equipa de Infantis do Alto do Moinho

do Moinho com jogadores mais baixos, mas com mais técnica e rapidez. No final do encontro o resul-

tado era um empate a 18 golos,
havendo, por isso mesmo, necessidade de se recorrer à marcação de

Muito bem estiveram também os
Minis que conquistaram o Torneio
de Benavente, que se realizou naquela vila ribatejana. Os “pequenotes” do Alto do Moinho jogaram

três jogos e obtiveram outras tantas vitórias. Na final bateram a
equipa local por 15-11, num jogo
muito disputado. De parabéns está
toda esta equipa, formada por
crianças até aos 10 anos de idade,
que está a atingir um alto desempenho só possível graças à grande
motivação que existe entre todos
os elementos onde se incluem
pais, treinadores, dirigentes e jogadores.
Competições Oficiais

Envolvidos em competições oficiais, os Juniores que se deslocaram a Salvaterra de Magos,
obtiveram a sua 10.ª vitória consecutiva com o resultado de 33-29;
os Juvenis perderam por 32-25 em
Benavente; e os Iniciados foram
derrotados em Lagoa, por 32-23.
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Andebol
Nacional de Infantis
Masculinos
* Afifense, 16 - Callidas “B”,
23
* ABC “A”, 28 - Callidas
“A”, 14
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