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Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém

Não chegarás ao topo sem T(r)avares nos Caixeiros
Jovem amante do andebol: com as tamanhas dificuldades financeiras que
assolam o desporto distrital,
como achas que poderias
acelerar rumo ao futuro sem
T(r)avares diante dos obstáculos?
Pois bem, sobejamente
conhecedores dos atalhos
que podem conduzir ao sucesso desportivo, os responsáveis do Grupo de Futebol
dos Empregados no Comércio de Santarém (Caixeiros)
apontam-te a direcção correcta: na época 2010/11, de
modo a contrariar o passo
atrás dado com a extinção
da categoria sénior, haverá
uma aposta cada vez maior
num elenco técnico com habilitações e formação condizentes com as necessidades da juventude escalabitana. Nesse sentido, Diogo
Tavares, discente da Escola Superior de Rio Maior,
foi seleccionado pelo histórico emblema de Santarém
para nortear a caminhada da
equipa de infantis masculinos na temporada que se

Diogo Tavares é o novo técnico da equipa infantil
de andebol dos Caixeiros

avizinha, que tem início
marcado já para os primeiros suspiros do mês de Setembro.

Às funções de carácter
técnico, o antigo atleta sénior do clube, acrescentará
responsabilidades organiza-

tivas na estrutura da formação, visando precisamente
a consolidação das aptidões
de um manancial humano
capaz de devolver a Santarém um representante na
disputa das principais competições da modalidade ao
nível nacional. É indesmentível que a varanda dos Caixeiros proporciona vistas
largas para o futuro. Cabe
aos pequenos praticantes
debruçarem-se sobre ela,
sem temerem a queda.
Paralelamente ao escalão
infantil, é também na mesma altura que os minis,
bambis, iniciados e juvenis
começarão a hidratar de
suor os pisos dos pavilhões
escalabitanos, estando na
calha a criação das condições indispensáveis para a
inovadora introdução de
andebol feminino no dia-adia do clube.

Futebol
quer somar pontos
Ponto um: ar. Rir. Lar.
Tudo termos monossilábicos pelos quais suspira o

futebol sénior dos Caixeiros. Para já, só interjeições
de igual comprimento se
vão escutando no meio das
agruras: “Ai!”, “Ei!”,
“Ui!”… Anseia-se por um
requisito fundamental: um
campo de treinos próprio.
Objectivo exequível, assim
surjam os apoios. Oi?
Ponto dois: topo. Cume.
Auge. Louros. Honra. Golos. Palavras de duas sílabas, lidas na mente de dois
treinadores (Taborda e Aranha) que as desejam inscrever com tinta carregada em
duas competições fundamentais: Campeonato Distrital da Divisão Secundária e Taça do Ribatejo.
Ponto três: título. Troféu.
Glória. Grandeza. Renome.
Vocábulos trissilábicos,
buscados na iminente participação em três torneios
de Verão, essenciais para
uma preparação que contribua para melhorar o… terceiro lugar da época passada. Três mais três reforços
(Fábio Piedade, César Piedade, Costinha, Broças,

Freilão e Nuno Sousa) para
triplicar a crença dos adeptos.
Ponto quatro: obstáculos. Complicações. Oponentes. Os alvos a abater.
Quatro, os principais: Coruchense, Abrantes, Almeirim, Rio Maior. Tudo formações competentemente
apetrechadas, no meio das
quais, em posição de quatro, os Caixeiros tentarão
manter o equilíbrio. De
modo a assegurar um quarto. Melhor: uma suite. No
hotel dos campeões, pois
claro.
Os treinos começam na
próxima segunda-feira, dia
23 de Agosto, no Estádio
Dr. Raul José das Neves,
em Alpiarça. Graças à amabilidade do município local
e do Clube Desportivo “Os
Águias”, os associados do
clube poderão começar a
deleitar-se com os dotes do
novo plantel escalabitano.
Já se sabe: quando entra
Agosto, o prazer está garantido.
Sérgio Fernandes
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ANDEBOL
Barcelona
na Póvoa

O Pavilhão Municipal vai
ser palco, este fim-de-semana,
do Torneio Ibérico em andebol. A competição é um triangular que tem como aliciante
reunir o Barcelona (finalista da
Liga dos Campeões), o Porto
(campeão nacional) e o Sporting (vencedor da Taça Challenge). A grande atracção da
prova é, sem dúvida, a vinda
do Barcelona, um dos maiores
clubes europeus, que se comprometeu a vir à Póvoa com a
equipa principal.
O calendário das partidas
é o seguinte: amanhã defrontam-se Porto e Sporting, às
21h00, no sábado jogam Sporting e Barcelona, às 17h00, no
domingo enfrentam-se os espanhóis e os portistas, também às 17h00. Os jogos do
Barcelona serão transmitidos
na RTP2. A responsabilidade
da organização compete à
Federação de Andebol de Portugal, em parceria com a
empresa M-cell (patrocinadora) e com o município. Os bilhetes variam entre os sete
euros por partida e os 15
euros para o conjunto dos três
jogos. Os jovens até aos 12
anos têm entrada gratuita.
Na apresentação, o vereador com o pelouro do desporto na Câmara da Póvoa,
Aires Pereira, destacou a projecção que o torneio vai trazer
à cidade: “Este é um dos primeiros passos que damos
depois da assinatura do protocolo de colaboração entre a
autarquia e a Federação. Nada
melhor para reanimar a modalidade no concelho do que
recebermos os melhores do
país e da Europa”.
Por sua vez, Henrique Torrinha, presidente da Federação, afirmou: “O excelente
espaço que a cidade oferece
é a escolha mais acertada para
a realização da competição.
As três equipas vão sentir-se
muito bem aqui”.
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ANDEBOL

ABC prepara-se para invadir
a Arcada no próximo sábado
> redacção

Continua em bom ritmo a pré-temporada do ABC de Braga,
tendo em vista a preparação da
equipa para o ataque à temporada 2010/2011 e, no próximo sábado, realiza-se o primeiro jogo
internacional da época, frente ao
Cangas, de Espanha, com início
marcado para as 17 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
No entanto, ainda antes dessa
partida, pelas 11.30 horas, o
ABC invade o centro da cidade
de Braga, marcando presença
junto ao stand do ABC de Braga,
na arcada, numa aproximação de
levar o a modalidade e o clube
aos adeptos, associados, simpatizantes e a todos os bracarenses.
Assim, uma delegação composta por directores, técnicos e
jogadores prometem animar a
manhã no centro da cidade.

DR

Comitiva do ABC vai marcar presença na Arcada no próximo sábado
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Andebol
Torneio Internacional da Feira de S. Mateus 2010

Jogos decorrem no Pavilhão do Inatel entre os dias 26 e 29

Croatas do RK Nexe e Benfica
no jogo inaugural do torneio
A cerca de oito dias
do início, o 'Torneio
Internacional da Feira
de S. Mateus' está a gerar
grande expectativa em
Viseu. A prova conta com
a presença de uma equipa
dinamarquesa e outra croata e, ainda, com as quatro melhores nacionais
SILVINO CARDOSO
SILVINO.CARDOSO@DIARIODEVISEU.PT

À medida que se aproxima o
dia 26, o primeiro de três dias
de andebol de alta qualidade, os
adeptos da modalidade começam a mobilizar-se para estarem presentes no Pavilhão do
Inatel. Viseu vai voltar a ser a
'capital' do andebol, enriquecendo mais uma edição do torneio internacional, prova organizada pela Federação de
Andebol de Portugal, que conta
com o apoio da Associação de
Andebol de Viseu, da Câmara
Municipal de Viseu e da Expovis. O calendário de jogos já foi
sorteado e cabe ao RK Nexe
(Croácia) e Benfica abrir as hostilidades, na luta pela conquista
do lugar mais alto do pódio,
numa prova que tem merecido
rasgados elogios das comitivas
nacionais e estrangeiras.
Joaquim Escada, presidente

Joaquim Escada acredita em mais
um êxito do torneio

de dar uma boa imagem da
cidade e da região, bem como
mostrar as potencialidades económicas da Feira de S. Mateus e
do distrito,", afirma o dirigente.
Tendo em conta os inúmeros pedidos de convites, a organização realça o enorme interesse que o evento está a despertar de Norte a Sul do país,
aumentando, sem dúvida, a
partir do momento em que
foram conhecidas as equipas
que vão lutar pela posse do troféu", reitera o presidente da AA
Viseu.
"Sem margem para dúvidas
que a presença de equipas
como o Benfica, Sporting, FC
Porto e Madeira SAD, vai levar
ao Pavilhão do Inatel muitos
adeptos da modalidade. Mas a
presença de uma equipa dinamarquesa (SR Jeru Handbold) e
outra croata (RK Nexe), dá ao
torneio uma dimensão ainda
mais forte, contribuindo, assim,

para que a juventude viseense
seja incentivada à prática da
modalidade. Não nos podemos
esquecer que vão estar em
acção equipas que possuem
tipos de prática de andebol diferenciado, sendo o nórdico
(Dinamarca) jogado com muita agressividade, enquanto o
croata (Skjern) é mais musculado. Já o andebol português é
caracterizado pela imaginação
dos praticantes, embora comece também a mostrar-se rápido
e eficaz", esclarece Joaquim
Escada.
Finais directas
As ausências do ABC de Braga (vencedor em 2009) e dos
espanhóis do Pilotes Posada,
são compensadas pelas participações do FC Porto e Madeira
SAD, com a curiosidade de nesta equipa jogar o viseense Luís
Marques, filho do treinador do
Académico, João Marques.

A primeira fase da prova é
disputada de 26 a 28 de Agosto,
com as equipas dos dois grupos
(três equipas cada), a jogarem
no sistema de todos contra
todos. No dia 29, decorrem as
finais directas, ou seja, os primeiros de cada grupo disputam a posse do troféu, enquanto os segundos classificados vão
lutar pelo último lugar do
pódio.
Acção de formação
Vão estar em Viseu personalidades importantes do andebol
nacional e internacional, decorrendo uma acção ligada à arbitragem, na qual os responsáveis
internacionais do sector farão
uma acção de reciclagem de
nove duplas de arbitragem. O
húngaro Sandor, o espanhol
Henrike e o português António
Rolão vão ter a responsabilidade de ministrar as aulas teóricas
e práticas das duplas.

CALENDÁRIO
26/8
GRUPO A
RK Nexe-Benfica (18h30)
GRUPO B
Skjern-Sporting (20h00)
27/8
GRUPO A
FC Porto-RK Nexe (18h30)
GRUPO B
Sporting-Madeira SAD (20h30)

28/8
GRUPO A
Benfica-FC Porto (17h00) RTP2
GRUPO B
Sporting-Madeira SAD (19h00)

29/8
12h00: 3.º grupo A-3.º grupo B
15h00: 2.º grupo A- 2.º grupo B
17h00 (final): 1.º grupo A-1.º grupo B
(RTP2)

da Direcção da Associação de
Andebol de Viseu, afirma que
"tudo está a ser feito para dar as
melhores condições aos participantes, não só a nível de alojamento, mas também em termos de treinos, tal como aconteceu nas edições anteriores".
"Queremos promover o andebol, em primeiro lugar, mas
não esquecemos a importância

Página 12

Diário do Minho
A13

ID: 31517388

19-08-2010

Tiragem: 9000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,82 x 12,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Prova de andebol começa a disputar-se amanhã

Barcelona, Sporting e FC Porto
no Torneio Ibérico na Póvoa de Varzim
A cidade da Póvoa de Varzim vai ser palco, a partir de
amanhã, do Torneio de Andebol Ibérico, competição que
vai contar com as presenças
de FC Porto (bicampeão nacional), Sporting (vencedor
da Taça Challenge) e Barcelona, que tem coleccionado títulos europeus nos últimos anos.
Javier Murugarren, da empresa M-cell, patrocinadora
do evento, pretende que este
torneio, que arranca já amanhã, «dignifique a modalidade». «Este é o momento opor-

tuno para mudar a mentalidade, mudar o consumo no
que diz respeito ao desporto. Muitas modalidades oferecem momentos emocionantes ao seu público», explica o
espanhol.
Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal, sublinha
que «as parcerias, com as autarquias e empresas privadas, são cada vez mais necessárias para a realização
de competições». «Sem a
colaboração da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,

este evento não poderia ser
realizado. O excelente espaço que a Póvoa de Varzim
oferece, o Pavilhão Municipal, é a escolha mais acertada para a realização da
competição. As três equipas vão sentir-se muito bem
aqui», juntou.
Já Aires Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal e
vereador do Pelouro do Desporto, diz que este é um dos
primeiros passos que a autarquia dá após ter sido «assinado
um protocolo de colaboração
entre a autarquia e a Federa-

ção». «Nada melhor para reanimar a modalidade no concelho do que recebermos os
melhores do país e da Europa», finalizou.
A prova começa amanhã,
pelas 21h00, com a realização do Sporting-FC Porto e,
no sábado (17h00), os leões
medem forças com o Barcelona. A competição fecha no
domingo com a realização do
embate entre a turma catalã
e os dragões (17h00). Todos
os jogos têm lugar no Pavilhão Municipal da Póvoa de
Varzim.
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Época desportiva 2010/11

EQUIPA SÉNIOR DO CALLIDAS
JÁ CONHECE CALENDÁRIO
O Callidas Clube regressa ao trabalho
no próximo dia 23 de Agosto para preparar
a época 2010/2011. O calendário da equipa
sénior, que vai disputar a 2.ª Divisão
Nacional de Andebol, foi sorteado esta
terça-feira, dia 17 de Agosto, e ditou que o
primeiro jogo dos vizelenses vai ser em
casa, contra o AD Modicus Sandim, no dia
11 de Setembro. Na semana seguinte, dia
18 de Setembro, o Callidas Clube cumpre o
seu primeiro jogo fora de portas e defronta
o AC Fafe, no Pavilhão Municipal de Fafe.
À terceira jornada, marcada para 25 de
Setembro, a formação do búlgaro Dimitre
Nikolov recebe a difícil formação do ISMAI.
Entre os encontros, tradicionalmente, mais
difíceis, destaque também para as partidas
com o CDC Santana e o Académico FC. O
Callidas recebe o Académico FC à sexta
jornada e, na ronda seguinte - após uma
pausa no campeonato -, desloca-se depois
ao reduto do CDC Santana. Os encontros
realizam-se a 16 de Outubro e 06 de
Novembro, respectivamente.
O grupo de adversários que o clube de

Vizela vai enfrentar esta época é o AA
Avanca, AC Fafe, ADA Maia-ISMAI, AD
Modicus Sandim, Alavarium, Académico
FC, CDC Santana, GC Santo Tirso e S. Paio
Oleiros.
Ainda antes do início da nova
temporada, o clube faz a apresentação
pública das equipas, no dia 03 de Setembro,
no Auditório dos Bombeiros Voluntários de
Vizela. Na cerimónia vão estar presentes,
entre outros convidados, o presidente da
Federação de Andebol, o presidente da
Associação de Andebol de Braga e o
presidente da Câmara Municipal de Vizela.
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