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NACIONAL FEMININO/1.ª DIVISÃO

Público proporciona
ambiente fantástico
ALAVARIUM

35

TREINADOR: Ulisses Miguel
Diana Roque, Andreia Madail, Sandra Costa; Elin Almeida (2), Soraia Domingues (1),
Catarina Martins (4), Ivete Marques (1),
Ana Almeida (8), Cláudia Correia (7), Filipa
Rocha (2), Filipa Fontes (3), Cheila Santos
(3), Daniela Santos (4) e Ana Gomes.

S. BERNARDO

17

TREINADOR: Rui Liberato
Cátia Coutinho, Ana Couto; Marta Cancela
(1), Cátia Sousa (1), Sara Lamas, Susana
Pechim (1), Sónia Martins (2), Rosa
Nolasco, Renata Velho, Ana Arede (2),
Diana Almeida (1), Bárbara Coelho (1), Ana
Araújo(5) e Soraia Coelho(3).

LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ÁRBITROS: João Basto e Júlio Cardoso
AO INTERVALO: 19-8

O Campeonato Nacional da 1.a
Divisão, em seniores femininos,
arrancou no passado sábado,
com o sempre apetecível “derby” entre Alavarium e São Bernardo, que levou os adeptos a
encheram praticamente o pavilhão, criando um fantástico ambiente no recinto de jogo.
Desde o início foram visíveis
as diferenças entre as duas equipas: O Alavarium, assumindose como candidato a um lugar
entre as seis melhores equipas
portuguesas, e o São Bernardo
tentando dar a réplica possível,
mas sem ritmo para a equipa
orientada por Ulisses Miguel.
Através de uma defesa muito
I

agressiva, de rápidos contra-ataques e de uma eficaz circulação
de bola, o Alavarium foi alargando a vantagem, apenas contando
com a oposição de Ana Araújo,
que ia tentando equilibrar o resultado, que ao intervalo espelhava uma diferença de 11 golos.
Na segunda parte, a toada do
jogo não se alterou. Apesar da
rotação constante das jogadoras
do Alavarium, a equipa da casa
não perdia o ritmo veloz e ia alargando ainda mais a diferença para gáudio do muito público presente. O facto de estarmos no início de época não impediu a que se
assistisse a períodos de bom andebol da equipa da casa que, sem
surpresa, obteve a vitória.
No São Bernardo, Ana Araújo
mostrou estar num patamar
muito acima das restantes, enquanto no Alavarium é difícil
destacar alguém em função de tão
boa exibição colectiva, mas a
guarda-redes Sandra Costa e Ana
Almeida foram as mais consistentes ao longo do jogo, em que a
arbitragem esteve em bom plano.
No próximo fim-de-semana
há jornada dupla. No sábado, o
Alavarium desloca-se ao Porto,
defrontar o Salgueiros e o São
Bernardo recebe o Palmilheira,
pelas 21 horas. No domingo,
pelas 18.30 horas, o Alavarium
recebe o Santa Isabel e o São
Bernardo visita o Santa Joana.l
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12.ª Olimpíadas da Amizade 'Carlos Costa'

Em representação de nove concelhos

Mais de mil jovens em competição

Jovens competiram no passado sábado em Viseu, em diversas modalidades
SILVINO CARDOSO

Depois de terem vencido nas
diversas modalidades dos Jogos
Desportivos do seu concelho
(num total de nove), mais de
um milhar de jovens disputou,
em Viseu, as Olimpíadas da
Amizade Carlos Costa.
Durante todo o dia de sába-

do, a cidade esteve bastante colorida com a presença de jovens
dispostos a vencer na modalidade que escolheram para
praticar nos respectivos Jogos
Desportivos.
Ao todo participaram 141 colectividades, representadas por
1.200 jovens e 201 dirigentes
dos nove concelhos envolvidos.

As actividades desportivas
foram o andebol, basquetebol
3x3, boccia, futebol de sete,
futsal, natação, orientação e
ténis de mesa, modalidades
que foram coordenadas pelas
respectivas associações do
distrito e que regulam a prática desportiva nas diversas vertentes.
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A cerimónia decorreu antes do jo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine.com

URL:

http://www.ammamagazine.com/Noticias/2010/09/14/and1.htm

Data Publicação:

14-09-2010

A cerimónia decorreu antes do jogo de abertura do Andebol 1, entre o FC Porto e o Madeira SAD.

Ricardo Moreira, capitão do F.C.Porto, recebeu das mão do presidente da Federação de Andebol de
Portugal U(FAP), Henrique Torrinha, o troféu relativo à conquista do Andebol 1 - campeonato nacional
de seniores masculinos da 1.ª divisão, relativo à temporada de 2009/2010.

A cerimónia decorreu no Dragão Caixa e antecedeu o jogo de abertura da edição deste ano do
Andebol 1, que colocou frente a frente os dois primeiros classificados da época finda - FC Porto Vitalis
e Madeira SAD.

Página 7

Correio da Feira
A8

ID: 31850847
ANDEBOL

13-09-2010

Tiragem: 5000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 30,83 x 20,10 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DURANTE O PASSADO FIM-DE-SEMANA, NOS ESCALÕES DE INICIADOS E JUVENIS

Feirense organizou torneios
No último fim-desemana realizaramse torneios de
juvenis e iniciados.

A

competição abriu na
tarde do passado
sábado, em juvenis, com
o CD Feirense a defrontar a formação do Colégio dos Carvalhos. Sendo o jogo inaugural, este acabou
por ser um excelente teste às
ambições do clube fogaceiro, já que
o adversário milita na primeira divisão nacional, e porque no final a
vitória sorriu à equipa comandada
por Daniel Calado. Com uma boa
exibição, os feirenses com apenas
três treinos nesta temporada, bateram-se de igual para igual, tendo chegado ao intervalo a perder
pela margem mínima (14-15). A
formação dos Carvalhos confiou na
sua experiência e veio de intervalo
para assistir à transformação no
jogo feirense que não se fez rogada e jogou para ganhar. No final,
29-27 conferia a vitória aos azuis e
brancos.
Na segunda partida, frente-afrente Colégio dos Carvalhos e ACD
Monte. Foi um jogo bem disputado com os aveirenses a marcar
posição ao intervalo, onde chega-

ram a vencer por quatro golos de
diferença (15-21). A segunda parte manteve a toada e foi melhor
para os Carvalhos que, no entanto, só conseguiu recuperar três
golos ao resultado do meio-tempo. No final, o resultado de 31-34
sublinhou a boa exibição do ACD
Monte que partia para a partida
decisiva com o CD Feirense com a
moral em cima. Na derradeira partida, os atletas da beira-ria levaram
a melhor com um jogo mais consistente, jogando bem perante um
CD Feirense ambicioso e com o
mesmo objectivo. Os ‘blues’ não
conseguiram evitar a desvantagem
ao intervalo nem no final (28-38)
mas deixaram uma boa mensagem
competitiva aos presentes. No final, o ACD Monte saiu vencedor
só com vitórias.
No domingo seguinte, o Triangular prosseguiu no escalão de iniciados. O jogo de abertura ficou a
cargo de S.Bernardo e Infesta, que
brindaram o público presente com
grandes golos, jogadas rápidas e
muita entrega a uma partida onde
o equilíbrio foi a nota maior. Com
muito ‘fair-play’, a partida terminou
com um empate justo a 31-31.
Seguiu-se o S.Bernardo com o
CD Feirense. O anfitrião estreavase no torneio e começou cedo a
dar mostras de que queria vencer
a contenda. Tal veio a acontecer

Prova de iniciados juntou Feirense, S. Bernardo e Infesta na tarde de ontem
com a exibição a estar ao nível da
marcha do marcador. Ao intervalo
vencia por oito golos de diferença
o que permitiu a Manuel Gregório
gerir a participação dos seus atletas no jogo. No final, a vitória foi
para os fogaceiros por 34-29, colocando-os na discussão para o vencedor do triangular com o Infesta.
A derradeira partida foi diferente
para os ‘blues’, quer na exibição
quer no resultado. Com uma pri-

meira parte prometedora, os iniciados feirenses foram aguentando
o adversário e respondendo à altura, ainda que apresentassem,
aqui e ali, alguma desconcentração
e cansaço. O adversário tirou partido disso e foi marcando até o resultado atingir ao intervalo a marca
de 9-14 seu favor. No segundo
tempo, aguardava-se a resposta
feirense mas a concentração não
melhorou e as características do

jogo acabaram por não se alterar
significativamente. Com alguma
naturalidade e a jogar no campo
todo, a formação que veio da Invicta acabou por vencer o andebol
feirense por 29-33, que pecou por
falta de jogo nas pontas, aspecto
que nem o S.Bernardo nem o Infesta descuraram e do qual souberam tirar proveito, obtendo golos
de belo efeito. José Carlos Macedo
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VENCERAM NO TERRENO DO ALAVARIUM (27-22)

Oleirenses entram a ganhar
Excelente segundo
tempo foi fulcral para
o triunfo na estreia
no campeonato.

N

o jogo inaugural do
Campeonato da 2.ª
Divisão Nacional, o CDC
S. Paio Oleiros obteve uma preciosa
vitória no reduto do Alavarium, por
22-27 (11-12 ao intervalo).
No entanto, o início do encontro foi marcado por algum nervosismo de ambas as equipas que, durante toda a primeira parte, tiveram de se adaptar às novas exigências em termos de aplicação das
regras do jogo, o que lhes retirou

algum discernimento nos processos
defensivos e ofensivos, sendo o
conjunto oleirense a equipa que
mais sentiu esse rigor da dupla de
arbitragem.
Na segunda metade, mercê de
alguns ajustes na organização da
equipa e de uma melhor adaptação
aos critérios de arbitragem, o “sete”
oleirense, orientado pelo Prof. Armindo Fernandes, estabilizou o seu
jogo e embalou para uma vitória
que, a 15 minutos do final, já se
antevia em função da vantagem de

Pedro Batista, com
seis tentos apontados,
foi o melhor marcador
oleirense na partida
frente ao Alavarium

sete golos que se registava, e que
a formação “grená” geriu até ao final, terminando com cinco golos à
maior.
Na próxima jornada, o CDC S.
Paio Oleiros recebe a AA Avanca. O
jogo disputa-se no próximo dia 18
de Setembro, a partir das 21 horas.
Dadas as características de dérbi,
prevê-se um encontro bastante
emotivo.
Na equipa oleirense alinharam e
marcaram os seguintes atletas: S.
Paio Oleiros (27) - César Rodrigues
(4); Fernando Rodrigues; Humberto Ferreira; Hugo Oliveira; João Filipe; João Matos (4); Marco Areosa
(1); Mário Lopes (3); Pedro Baptista
(6); Pedro Lopes; Ricardo Soares
(3); Tiago Silva (1); Tiago Teixeira
(5); Vítor Silva; Treinador: Prof. Armindo Fernandes.
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Andebol:
CDC Oleiros joga
hoje em Aveiro
A equipa de andebol sénior do CDC S. Paio de Oleiros estreiase hoje, às 15h30, no Campeonato Nacional de Andebol da II divisão,
Zona Norte, no Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
A 2ª jornada realiza-se a 18 de Setembro com o clube da Feira a receber,
às 21h, em S. Paio de Oleiros, o Avanca.
Com a despromoção à III divisão do Feirense, o clube de Oleiros passa a
ser o único representante do EDV na II divisão e tem como objectivo realizar
uma época tranquila e assegurar a manutenção.
A formação oleirense surge em 2010/2011 com uma nova equipa técnica
liderada pelo experiente Armindo Fernandes, e pela primeira vez terá um director desportivo. Mário Lopes que já passou por Avanca e Águas Santas foi
o escolhido para ocupar o cargo. Entretanto o sorteio da 1ª eliminatória da
Taça de Portugal está marcado para 20 de Setembro, pelas 17h00 na sede da
Federação Potuguesa de Andebol, em Lisboa.
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