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CLUBES DE FUTEBOL DO DISTRITO

12

1 - Campeão Distrital da 1.ª Divisão (Época 2006/2007)

Associação Atlética de Arganil
A Associação Atlética de Arganil foi criada para que os
jovens da localidade pudessem praticar as modalidades
amadoras e de pavilhão. Em poucos meses, a colectividade tinha activas as secções de atletismo, voleibol,
basquetebol, lutas amadoras, pesca desportiva, campismo e caravanismo e andebol.
Na década de 1980, o basquetebol e o voleibol sénior chegaram a militar nos “nacionais” das
modalidades. Por seu turno, a secção de atletismo viria a alcançar o sucesso na estrada e no corta-mato, enquanto o andebol marcaria várias presenças nas fases nacionais.
Após um período de quase inactividade, o clube regressou em grande, aproveitando o facto
da Associação Distrital de Lutas Amadoras ter sede em Arganil – o que possibilitou a conquista
de vários títulos nacionais, na especialidade “livre olímpica”.
No ano 2000 surgiu o futebol, aproveitando o encerramento do Grupo Desportivo Argus. De
início, apenas funcionaram os escalões de formação, com tal êxito que, logo na época seguinte,
a Associação Atlética de Arganil seria distinguida pela Associação de Futebol de Coimbra (AFC)
com o Prémio Formação Guilherme de Oliveira, em futebol de 11 e de 7.
Em 2002/03 surge na Associação Atlética de Arganil uma equipa de seniores. Em 2006/07, apenas
quatro épocas depois, o clube vence a Série A e sagra-se mesmo campeão distrital, o que lhe vale,
pela primeira vez no seu historial, o acesso à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra.
De regresso à Série A, volta a ficar em 1.º em 2009/10, sendo de novo campeão distrital, desta vez
sob o comando de Paulo Salvado e Carlos Sérgio, equipa técnica que haveria de conseguir, na época
seguinte, o 6.º lugar na Divisão de Honra da AFC, a melhor de sempre do clube.
O clube mantém em actividade a secção de karaté shukokai. De destacar, na época finda
(2010/11), o resultado do atleta Afonso Pereira, que se sagrou duplamente campeão nacional,
em “kata” e “kumite individual”. Aliás, já em 2009/10, este atleta tinha sido 2.º a nível nacional.
Informação da responsabilidade da AF Coimbra

Nome completo
Morada
Código Postal

Associação Atlética de Arganil
Bairro do Prazo
3300-017 Arganil

Fundação
Data da 1.ª filiação na AFC
N.º de associados:

2 de Maio de 1981
1 de Agosto de 2000
348

Nome 1.º presidente: José Pereira da Silva Moreira
Actual presidente:
Paulo António Nunes Gama
Contacto

969 095 744

Instalações Desportivas
Campo Dr. Eduardo Ralha (sintético)

Arganil

Equipas e jogadores inscritos
FUTEBOL DE 11
Equipas
Masc.
Seniores
1
24
Juniores
1
17
Juvenis
1
23
Iniciados
0
9

Fem. Total
0
24
0
17
0
23
0
9
Total
73

FUTEBOL DE 7
Infantis
Benjamins
Traquinas

Equipas
1
1
0

Masc.
15
11
2

Fem. Total
0
15
1
12
0
2
Total
29

OUTRAS MODALIDADES (Karaté Shukokai)
Masc. Fem. Total
Iniciados
2
4
6
Infantis
6
2
8
Total
14
Total de atletas
116

1 - Atrás, da esquerda para a direita: Carlos Pereira (massagista), Dani, Ricardo Rodrigues, Seco, João,
Rui Pedroso, Tiago Martins, Ricardo Ferreira, Octávio, Pedro Simões, Diogo, David Pinto, Marito, Paulo
Carneiro (treinador), Luís e Paulo Ribeiro (director). À frente: Ricardo Batista, Hélder, Paulo Zé, Cigas,
Ervilha, Johny, Daniel, Beijinho, Luís Carvalhinho, Gonçalo Figueiró e Paulo Santos.

2 - Atrás, da esquerda para a direita: Paulo Salvado (treinador), Marito, Pistolas, André, Ricardo
Ferreira, Pedro Simões, Luís, Tiago, João, Ricardo Batista, Moreira, Afonso, Carlos Sérgio (treinador-adjunto) e Carlos Pereira (massagista). À frente: David, Cigas, Batista, Paleta, Paulo Zé, Tiago Covas,
João Sérgio, Dani, Galego, Ferreira, Beijinho, Diogo Moreira, Gipsy e Pena

2 - Vencedor da Série A do Campeonato Distrital da I Divisão (Época 2009/2010)
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Andebol

Para preparar a época

Benfica iniciou estágio em Vouzela que se prolonga até ao dia 12
SILVINO CARDOSO

O Benfica inciou, em Vouzela, o seu estágio, integrado na
planificação para a preparação
da próxima época, tendo sido
recebido na Câmara Municipal.
Em conferência de imprensa,
o presidente da Câmara disse
tratar-se de uma iniciativa que
terá como objectivo a divulgação da modalidade de andebol,
“uma modalidade que tem na
vila de Vouzela grande tradição”.
”Os objectivos específicos,
para o município, são a promoção da vila e do concelho e a
associação da vila a uma das
maiores marcas desportivas do
país, com o retorno mediático

que daí advém”, referiu Telmo
Antunes. “Do programa elaborado vale a pena realçar os dois
treinos, abertos ao público, que
irão ter lugar nos dias 10 e 12,
das 18 às 20h00, no Pavilhão
Municipal. Uma oportunidade
para os jovens praticantes do
concelho aprenderem com
quem sabe e tem muita experiência ao nível do desporto de
alta competição”, sublinhou.
Luís Gomes, director desportivo de andebol do Benfica e
natural de Vouzela, realçou a
boa experiência que a equipa
teve em 2010 e que foi decisiva
para o regresso este ano. “O estágio da época passada foi muito proveitoso para o Benfica. Estamos numa zona muito bonita, com óptimas condições para

Telmo Antunes, presidente da Câmara, deu as boas vindas ao Benfica

realizar um estágio ao melhor
nível, já que o Benfica é uma
equipa de alta competição. A
disponibilidade da autarquia
foi. em todos os sentidos, excepcional. Criámos, de facto, uma
simbiose perfeita entre Vouzela e o Benfica, que nos permitiu

estar de regresso”, concluiu o dirigente benfiquista.
O segundo estágio de andebol da equipa sénior do Benfica
conta com o apoio do Inatel Viseu, Visabeira (ForLife), municípios de S. Pedro do Sul e Viseu
e Estalagem Quinta do Vale.
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ANDEBOL - SORTEIO PARA AS DUAS EQUIPAS (MASCULINA E FEMININA)

Madeira SAD ainda não conhece adversários europeus

Chipre ou Ilhas Faroé na rota dos masculinos.

A cidade de Viena (na Áustria) foi palco do
sorteio de três competições europeias de Andebol, tanto em masculinos como em femininos,
designadamente a Challenge Cup; a Taça das
Taças e a Taça EHF. No sector masculino, Portugal vai estar representado, na Taça EHF, pelo Madeira SAD (22.º do “ranking” da prova) que entra
na 2.ª ronda onde, a 8 de Outubro (1.ª “mão”,
fora) e 15/16 de Outubro (2.ª “mão”, em casa), vai
defrontar o vencedor da eliminatória entre os
cipriotas do Latsia Kentriki e o Neistin, das Ilhas

Faroé (jogos a 3/4 e 10/11 de Setembro). Nos outros clubes lusos, o Benfica defronta os montenegrinos do HC Lovcen Cetinje, o Sporting enfrenta os turcos do Trabzonsport Hentbol e o
Águas Santas tem pela frente os suíços do HC
Kriens-Luzern. Já no sector feminino, para a Taça
das Taças, o Madeira SAD vai ter de esperar algum tempo para saber qual o seu adversário, na
segunda ronda (jogos a 1/2 e 8/9 de Outubro),
adversário que virá da ronda anterior. 1
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Andebol
13.º Torneio Internacional 'Feira de S.Mateus'

Realiza-se nos dias 20 e 21 deste mês

Benfica e Sporting discutem
troféu com suecos e espanhóis
Benfica e Sporting são as
duas equipas portuguesas
presentes no importante
Torneio Internacional
'Feira de S. Mateus'.
As duas restantes equipas
que discutem a posse do
troféu, são o Cuatro Rayas
Balonmano Valladolid
(Espanha) e Lugi Handboll
(Suécia)
SILVINO CARDOSO

A Associação de Andebol de
Viseu e a Federação de Andebol de Portugal com o patrocínio institucional da Câmara
Municipal de Viseu e da Expovis e, ainda, com o apoio de
várias empresas e outros parceiros da região vão organizar o
Torneio Internacional de
Andebol da Feira S. Mateus.
O torneio, que já faz parte da
história do desporto da secular
Feira de S. Mateus, tem sido nos
últimos anos, uma das boas referências do referido projecto e
pretende aliar à promoção do
desporto, especialmente do andebol, a promoção do popular

Benfica e Sporting regressam a Viseu

certame viseense e, consequentemente, da cidade e do
concelho, bem como dar a conhecer os produtos de excelência que referenciam a região
A 13.ª edição do torneio realiza-se nos dias 20 e 21 deste
mês e tem como palco o Pavilhão do Inatel, em Viseu.
Conta com a presença de quatro equipas de referência no andebol nacional e internacional,
como são o Benfica, Sporting,
Cuatro Rayas Balonmano Valladolid (Espanha) e Lugi Handboll (Suécia).

No dia 20 (sábado), os dois jogos (15h00-Sporting.-Lugi Handboll) e (17h00-Benfica-Valladolid) são transmitidos, em
directo, pela RTP2.
No dia 21 (domingo), o jogo
de apuramento dos 3.º e 4.º
classificados realiza-se às 15h00
e a final terá lugar às 17h00.
Esta será também transmitida
em directo pela RTP2, se uma
equipa portuguesa for apurada
para discutir a posse do troféu.
A organização está a fazer um
grande esforço na promoção do
evento, esperando-se uma

grande adesão dos amantes do
andebol, dos desportistas em
geral e de todos os que gostam
de ajudar a promover a sua terra,
já que as entradas são livres.
Refira-se que este torneio já
foi considerado dos melhores
que se realizam na Península
Ibérica e só não mantém essa
referência pelas condicionantes financeiras que afectam,
e muito, a realização de eventos
de importância reconhecida.
No entanto, a preocupação
dos responsáveis foi conseguir
a sua efectivação, através de um
esforço suplementar e uma
conjugação de vontades de pessoas e entidades.
A organização está confiante
que o torneio será mais um
êxito, tanto mais que o Sporting e o Benfica têm muitos
adeptos na cidade e na região, o
que garante, desde logo, a presença de muito público em todos os jogos.
A assistir ao desenrolar do
evento, tal como tem acontecido nos últimos anos, vai estar o
presidente da Federação de Andebol, Henrique Torrinha.
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Andebol: árbitros
no Mundial Sub-19
A dupla internacional madeirense mais categorizada da
actualidade, ao nível do Andebol, Ricardo Fonseca/Duarte
Santos estará no IV Campeonato do Mundo de Sub-19
masculinos, a decorrer de 10 a
20 deste mês, na Argentina.
Vasco Sousa
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Freguesia de São Miguel do Mato, Câmara Municipal de Vouzela e da Federação de Andebol de Viseu.

Joaquim Fernandes

Encerramento da época Desportiva
Foi num ambiente de festa e grande
animação que decorreu no dia 16-072011, a Cerimónia de Encerramento da
época desportiva da Escolinha de Desporto/ Andebol da Associação Social
Cultural Desportiva de São Miguel do
Mato.
Marcaram presença nesta cerimónia
os Encarregados de Educação, muitos
sócios e simpatizantes da associação,
destacando-se a presença da Junta de

Na cerimónia de encerramento
marcaram presença muitas pessoas

No seu breve discurso o Sr. Presidente da Associação Joaquim Fernandes,
destacou a realidade deste projecto, e
agradecendo às Entidades e pessoas
envolvidas: Câmara Municipal de
Vouzela; Junta de Freguesia de São
Miguel do Mato; Junta de Freguesia de
Figueiredo das Donas; Associação de
Andebol de Viseu; Encarregados de Educação; Sr. José Moreira – Construção
de um roupeiro para os equipamentos;
Sr. Rodrigo Magalhães – Oferta de equipamentos e coletes; Andreia Guimarães
e Zita Cabral no apoio às meninas nos
balneários; Palmira Mendes no apoio de
secretaria.
Enalteceu a participação empenhada
de toda a equipa técnica, e destacou a
forma exemplar da evolução do projecto.
Apesar da satisfação, referiu que para
atingir os exigentes desafios é essencial
que a coesão e a sintonia que reinou até
agora perdurem no tempo, seja ao nível
dos nossos serviços, seja ao nível do
sector Publico e o sector privado.
Apelou também ao esforço de todos
no sentido de trabalhar em conjunto com
o intuito de alcançar os bons resultados
para as crianças, e também que se proporcione a quem aqui habita níveis de
vida cada vez mais aprazíveis.
O final da sua intervenção foi dirigido à Equipa Técnica, transmitindo-lhes
que contava com eles para ganhar mais
este desafio pela Freguesia.
A reunião terminou com a palavra do
Sr. Prof. Escada da Federação de
Andebol de Viseu.
A ele agradecemos as palavras de
ânimo e motivação quando reconheceu
a evolução do projecto “ Escolinha de
Desporto/Andebol e o identificou a um
projecto de vida.
O resto do dia foi passado em convívio com o lanche “Porco no espeto”, e
com as maravilhosas sobremesas oferecidas pelos encarregados de Educação.
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