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ABC de Nelas 'folgou'

Académico perdeu dérbi da região

SILVINO CARDOSO

O Académico de Viseu fez
uma viagem bem curta, mas
acabou por ser desfeiteado em
Ton dela, frente à equipa da
casa.

Os academistas, com a derro-
ta sofrida e com a vitória dos
dois primeiros classficados da
zona, ficaram com a tarefa
mais difícil para chegarem à
se gunda fase para a discussão
da subida. 

Ainda assim, matematica -
men te, os viseenses podem so -
nhar com essa possibilidade

pois tem menos um jogo que o
Samora Correia e Benavente,
que levam mais oito pontos
que o terceiro classificado. 

O ABC de Nelas não pontu-
ou, pois folgou na jornada e, tal
como o Académico de Viseu,
ficou, também, mais longe do
eventual apuramento para a
se gunda fase onde só entram os
dois primeiros de cada zona. 

Quem ficou com motivos
pa ra acreditar, ainda, na manu -
tenção foi o Tondela An debol
Clu be que aproveitou a vi sita
do Académico para ven cer o
dérbi, beneficiando ainda da

de rrota da Académi ca em Cas -
telo Branco. Foram três impor-
tantes pontos conquistados e
que podem ser decisivos para
um bom lugar na segunda fase
da permanência.

RESULTADOS
17.ª JORNADA

Albicastrense-Académica 28-24 
Samora Correia-SIR 1º Maio 32-29 
Batalha AC- Benavente 24-25 
20KM Almeirim-Pombal 30-27 
Tondela AC-Ac. Viseu 29-26 

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Samora Correia 16 12 0 4 489-461 40

Benavente 16 12 0 4 445-422 40 

SIR 1º Maio 15 8 1 6 406-369 32 

Ac. Viseu 15 9 1 5 395-384 32 

ABC de Nelas 15 8 0 7 436-417 31 

Batalha AC 15 8 0 7 426-403 31 

Académica 15 7 0 8 374-383 29 

20KM Almeirim 15 6 2 7 414-429 29 

Albicastrense 16 5 1 10437-471 27 

Tondela AC 16 3 3 10 426-454 25 

POMBAL 16 3 0 13 404-459 22 

PRÓXIMA JORNADA

Pombal-ABC de Nelas; Benavente-20KM Al -

meirim; SIR 1º Maio-Tondela AC; Ac Co im -

bra-Samora Correia e Ac. Viseu- Batalha AC

O Académico fez a pior exibição da época frente ao Tondela (arquivo)
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Luís Cardantas é o novo
treinador do Tondela
Andebol Clube (TAC), 
substituindo Nasko
Apostolov que há várias
épocas vinha sendo
o técnico principal

SILVINO CARDOSO

silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

O facto de o clube estar nos
lu gares do fundo da tabela, e
para ten tarem ainda evitar a
despromoção, os responsáveis
do Tondela Andebol Clube op -
ta ram pela contratação do co n -
he  cido técnico que já passou
pelo Académico de Viseu, co mo
treinador-adjunto, e como
treinador principal do ABC de
Nelas, clube que en trou no Na -
cio  nal da 3.ª Divisão, sob a sua
ori en tação e, ao mesmo tempo,
ten do ainda sido responsável
pela formação de grande parte
do plantel para a presente épo ca.  

O acordo foi concluído entre
as duas partes na passada se -
gunda-feira, mas o técnico já es -
tava praticamente compro-
metido como o clube desde
sábado, pois já assistiu ao en -
con tro entre o TAC e o Acadé -
mi co de Viseu.

Luís Cardantas acabou por
aceitar o projecto que lhe foi
pro  posto, após ter observado o
evoluír da equipa tondelense
no referido encontro, tendo en -
con trado motivos fortes para
acreditar nos jogadores que
passou a orientar. 

"Acabei por aceitar o convite,
porque julgo que posso realizar
um bom trabalho no Tondela
An debol Clube e porque o pro-
jecto que me foi apresentado
me parece muito interessante",
co meçou por afirmar ao Diário
de Viseu, Luís Cardantas. 

Sobre a possibilidade de o
clu  be poder ainda conseguir a
ma nutenção, o novo treinador
do Tondela Andebol Clube
acre  dita "ser possível", porque
conhece "a grande parte dos jo -

gadores que constituem o plan -
tel, que tem valor para conse -
guir esse objectivo, apesar de
ha  ver necessidade de uma boa
en trega e empenhamento para
se conseguir essa meta".

Acrescenta que "nesta altura
o que é preciso é fazer o máxi-
mo de pontos para poder en trar
na segunda fase com armas
capazes de poder vencer essa
luta".

Quanto ao que lhe foi pedido,
afirma que "além de tentar a
manutenção, o objectivo é pre -
parar a equipa para a próxima
época e consolidar o seu estatu-
to dentro da modalidade".

No que diz respeito ao valor
dos jogadores, Luís Cardantas
lembrou que "mostraram no
jo go contra o Académico que
sa bem como podem vencer os
jo gos, já que souberam tirar
partido dos erros atacantes do
ad ver sário e defenderam de for -
ma excelente".

Assim, não tem dúvidas de
que o Tondela Andebol Clube,
"tem todas as possibilidades de
poder vencer a 'guerra' da per -
ma nência, bastando que consi -
gam estar nas partidas como o
fi zeram contra um adversário
que até então estava e, ainda,
es tá na luta pela entrada na fa se
da discussão da subida.

"Do que não restam dúvidas

é que vou entrar na orientação
da equipa com todo o meu em -
pe nhamento e entrega para
conseguirmos os melhores re -
sul tados, que só se obterão se
continuarmos a trabalhar cada
vez mais", reitera Luís Cardan -
tas , que acrescenta, estar "mui -
to confiante no apoio a todo o
grupo de trabalho"

Concluiu que os sócios, ade -
p tos e tondelenses em geral,
"po dem estar certos de que o
gru po vai dar o seu melhor, de -
vendo também eles estar com a
equipa nos jogos em casa e fora,
de modo a que os jogadores e os
té cnicos se sintam incentivados
para alcançar os objectivos a
que todos nos propomos e que
passam, no curto prazo, pe la
manutenção, e em tempo mais
alargado, na consolidação do
Tondela Andebol Clube na
mo  dalidade a nível nacional e
onde merece continuar". 

Apesar da insistência do Diá -
rio de Viseu em contactar o
pre sidente do clube, Júlio Gon -
çal ves, este nunca atendeu o te -
le móvel.

Vitória sobre o Académico não evitou 'chicotada'

Luís Cardantas vai
treinar o Tondela AC

Luís Cardantas vai treinar o TAC
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TONDELA AC
MUDA DE TÉCNICO
PARA TENTAR
A MANUTENÇÃO
ANDEBOL P14
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nhar com essa possibilidade dérbi, beneficiando ainda da

Erros crassos a atacar e a defender na base da derrota

Tondelenses conseguiram importante triunfo
SILVINO CARDOSO

Foi umas das piores exibi -
ções da épo ca do Académico de
Vi seu. 

Mal a defender e pior a ata -
car, o conjunto orientado por
Jo  ão José acabou por sofrer
uma derrota da qual só pode
queixar-se de si próprio. 

No entanto, não se pode tirar
o mérito ao Tondela Andebol
Clu be, que soube aproveitar
bem o descontrolo do seu ad -
ver sário.

É que os viseenses só por
uma vez estiveram em vanta -
gem, e na primeira parte, com
6-4, iam decorridos 20 minutos.
Os donos da casa conseguiram
anular essa desvantagem e che -
ga ram ao intervalo a vencer por
11-10.

Na segunda parte, o Aca dé mi  -
co de Viseu continuou a de -

monstrar nervosismo a mais e
andebol a menos. Ao invés, o
Ton dela, mostrava-se muito or -
ganizado defendendo bem e
con tra-atacando mais, chegando
a dispor de uma vantagem de
oito golos aos 46 minutos de jogo. 

Curiosamente, foi a partir de
então que o Académico deci diu
dar início à recuperação.
Mostrando melhor controlo
emo cional e pressionando mais,
foi diminuindo a desvantagem e
a um minuto do final, a difer-
ença era de apenas um go lo.
Contudo, mais dois erros ata -
cantes acabaram em mais dois
golos para os donos da ca sa.

Foi um importante triunfo
dos tondelenses que, assim,
aca baram por oferecer uma
vitória a Nasko Apostolov que
orientou a equipa pela última
vez na presente época e logo
num clássico regional.

TONDELA AC 29
Maurice Santos, Bruno Henriques, Luís
Nunes (4), Tiago Cardoso (1), Júlio Fer -
nandes (2), Alexandre Matos (1) e João
Marques (8). 
Jogaram ainda: Rui Sousa, Eduardo
Martins (3), Luís Laranjeira (7) e Luci -
ano (3)
Treinador: Nasko Apostolov

AC. VISEU 26
Paulo Ferraz, Nelson Santos (2), João
Silva, Francisco Neto (8), Nuno Mar -
ques (4), Miguel Fernandes (5) e Sérgio
Regueira (7).
Jogaram ainda: Renato Broa, Agosti -
nho Santos, Mauro Silva, Gabriel Tei -
xeira e Nelson Costa
Treinador: João José

Jogo no Pavilhão de Tondela
Assistência: Mais de 50 pessoas
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
(Aveiro)
Oficial de Mesa: José Silva
Ao intervalo: 11-10
Cartões vermelhos: Agostinho Santos e
Tiago Cardoso
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Andebol
Carlos Carneiro
renova pelo Benfica

O jogador Carlos Carneiro, capitão da equipa de 

andebol do Benfica, renovou contrato com a formação 

da Luz, revelou ontem o clube no seu sítio oficial, sem 

adiantar a duração do novo vínculo.

«É um sentimento de muito orgulho e de muita feli-

cidade porque era o que eu e o Benfica queríamos e, 

quando assim é, as coisas tornam-se muito fáceis», disse 

Carlos Carneiro, em declarações ao sítio “encarnado”.

A cumprir a sua quarta temporada como jogador 

do Benfica, o central Carlos Carneiro garantiu «muito 

empenho» e espera «ganhar muito títulos».

«Vou continuar a ser o mesmo. Não é por renovar 

ou deixar de renovar que vou alterar a minha forma 

de estar e de ser. Prometo muito empenho, dar tudo 

pelo Benfica e espero ganhar muitos títulos», referiu 

o atleta de 28 anos.

O Benfica ocupa o quinto lugar da primeira fase da 

Liga portuguesa de andebol, com 38 pontos, menos 

seis que o líder e campeão FC Porto.

Carlos Carneiro

DM
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Os “Jogos Pré-desportivos no en-
sino do Andebol” foi o tema de
uma acção de formação organi-
zada pelo Gabinete Coordenador
do Desporto Escolar (GCDE).
O prelector foi o professor Duarte
Freitas, seleccionador nacional
de Andebol sénior feminino e ac-
tual treinador da equipa feminina
do Madeira SAD, vice-campeã na-
cional e (grande) dominadora da
última década da modalidade, a
nível interno.
Capacitar os docentes na elabo-
ração de um planeamento de
aula/treino adequado e favorável
à evolução técnico/táctica dos
alunos foi o objectivo desta
acção, que contou com a partici-
pação de 25 professores, respon-
sáveis pelos núcleos de Andebol
das diversas escolas presentes
na “Semana” que teve lugar no
Parque Desportivo de Água de
Pena, a semana passada.

Vasco Sousa

Acção
de formação
versou os jogos
pré-desportivos
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desporto escolar
Depois do Futebol foi a vez da modalidade de Andebol con-
centrar-se no Parque Desportivo de Água de Pena. Foram qua-
tro dias de intensa competição, onde não faltou a
camaradagem e o “fair-play”.

Tal como estava programado, realizou-se
na pretérita semana a actividade de An-
debol destinada aos alunos do Primeiro
Ciclo do Ensino Básico.
Aconteceu no Parque Desportivo de
Água de Pena, concelho de Machico (por
debaixo do Aeroporto) e reuniu centenas
de jovens estudantes, que representa-
ram as respectivas escolas, incluídas nos
concelhos a que cada uma pertence.
Apenas faltou a competição destinada ao
concelho da Calheta, dado que foi impos-
sível o transporte dos alunos, devido ao
condicionamento das estradas que ligam
aquele município ao resto da Região.
Ressalva, ainda, para o facto de os alunos
do Porto Santo terem disputado os seus

jogos na “ilha dourada”.
Como sempre acontece neste tipo de ac-
tividades - organizadas pelo Gabinete
Coordenador do Desporto Escolar
(GCDE) -, no caso do sector ligado ao Pri-
meiro Ciclo, o interesse manifestado
pelos atletas/alunos foi imenso, com cada
qual à procura dar o seu melhor em nome
da equipa representada, que é como
quem diz da “sua” escola.

Vencedores andebolísticos

No final, obviamente, apuraram-se os
vencedores que, concelho a concelho,
foram estes:
Funchal Oeste – Ilhéus (femininos) e Na-

zaré (masculinos);
Funchal Este – Salesianos (masculinos)
e Pena (femininos);
Machico – Quinta de Santana (masculi-
nos) e Ribeira Seca (femininos);
Santana – Sede (masculinos) e Faial (fe-
mininos);
Funchal Centro – Olga de Brito (masculi-
nos) e Cruz de Carvalho (femininos);
Câmara de Lobos 1 – Vargem (masculi-
nos) e Fonte da Rocha (femininos);
Câmara de Lobos 2 – Jardim da Serra
(masculinos) e Quinta Grande (femininos);
Santa Cruz – Assomada (masculinos) e
Arendrup (femininos);
Ponta do Sol – Lombada (masculinos) e
C. Carreira (femininos);

Andebol teve
“Semana”
para alunos
do I Ciclo
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Textos: Vasco Sousa • Fotos: Élvio Fernandes e JM

São Vicente – Lameiros (masculinos) e
Ponta Delgada (femininos);
Porto Moniz – Porto Moniz (masculinos) e
Porto Moniz (femininos);
Porto Santo –Nossa Senhora da Concei-
ção (masculinos) e Sede (femininos).

Basquetebol é já a seguir

No plano de actividades, elaborado pelo Ga-
binete Coordenador do Desporto Escolar
(GCDE), para este ano lectivo de
2010/2011, a modalidade que terá a sua ex-
pressão em termos competitivos, ao nível
do Primeiro Ciclo, será o Basquetebol.
Na realidade, após a disputa da “Semana do
Futebol”, no passado mês de Janeiro, e da

“Semana do Andebol”, no decorrer do pre-
sente mês, os alunos mais jovens da Região
vão mostrar as suas qualidades, praticando
outra modalidade, desta feira o Basquete-
bol.
A actividade acontecerá entre os dias 22 e
25 deste mês, de novo nos campos situa-
dos no Complexo Desportivo de Água de
Pena, no concelho de Machico (por debaixo
do Aeroporto da Madeira).
Para completar o ciclo das quatro modali-
dades colectivas, exibidas neste grau de en-
sino, ficará a faltar depois o Voleibol, com
jogos marcados de 23 a 25 deMarço, de
novo em Água de Pena. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt
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ANDEBOL: DIDÁXIS VENCE 
NA ÚLTIMA JORNADA
A equipa de iniciadas de voleibol da
Didáxis venceu o último jogo do
campeonato nacional da 2.ª Divisão,
frente ao Manabola, por 35-9. As
meninas de Riba d’Ave terminaram o
campeonato em 3.º lugar, com apenas
três derrotas, tendo sido apuradas para a
2.ª fase, onde estão presentes as
melhores equipas do campeonato.
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� Foi com um pavilhão comple-
tamente cheio de um público en-
tusiasta que o Alavarium rece-
beu o Maiastars, em jogo a con-
tar para a 23.a jornada do Cam-
peonato Nacional da 1.a Divisão
de Seniores Femininos.

Um empate bastava às aveiren-
ses para selar o passaporte” para a
fase final, enquanto o Maiastars

continuava a lutar por esse lugar
entre as melhores. E foi interes-
sante ver nas bancadas algumas
figuras públicas como o seleccio-
nador nacional, Duarte Freitas e o
treinador do Beira-Mar, Leonar-
do Jardim.

E o jogo começou com a equipa
aveirense a denotar alguma an-
siedade, ao contrário das maiatas,

com Ana Pereira e Rita Bragança
a encontrarem o caminho para a
baliza de um Alavarium que não
estava a defender com a agressi-
vidade do costume. A equipa da
Maia começava a acreditar e che-
gou ao intervalo a vencer justa-
mente, por dois golos.

Na segunda parte, o Alavarium
apareceu transfigurado e, com a
postura defensiva que tem feito
com que seja a equipa menos
batida da competição e impondo
um ritmo mais veloz ao jogo, pas-
sou para a frente do marcador,
empurrada por um público rui-

doso que criou um ambiente fan-
tástico no pavilhão.

Consentindo apenas seis golos
à formação maiata, as aveirenses
acabaram por triunfar por 24-21.
Destaque na equipa do Maiastars
para a excelente exibição da jo-
vem rematadora Ana Pereira, en-
quanto no Alavarium, a guarda-
redes Diana Roque esteve em
grande nível, bem secundada por
Catarina Martins.

Com esta vitória, mesmo fal-
tando duas jornadas para o final
do campeonato principal de se-
niores masculinos, o Alavarium
está, pelo segundo ano consecuti-
vo, entre as oito equipas, que vão
lutar pelo título de campeão naci-
onal. Um feito histórico para o an-
debol feminino aveirense, que
voltará a receber a visita das me-
lhores equipas portuguesas.l

ANDEBOL/NACIONAL FEMININO – 1.ª DIVISÃO

Enchente “empurra” aveirenses para a Fase Final
ALAVARIUM 24 MAIASTARS 21

TREINADOR: Ulisses Miguel
Diana Roque; Elin Almeida (2), Soraia
Domingues (2), Ivete Marques, Catarina
Martins (7), Filipa Fontes (2), Ana Almeida
(4), Cláudia Correia (5), Ana Gomes, Ma-
riana Lopes (1), Sandra Costa, Inês Bran-
co, Sheila Santos e Daniela Santos (1).

TREINADOR: José Amaral
Paula Santos (3), Inês Santos, Olinda Leal
(3), Ana Pereira (8), Zorica Ciorita, Joana
Moreira (1), Marta Aleixo (2), Lígia Oliveira,
Raquel Tavares, Ana Costa, Adriana
Martins, Ana Bragança (4), Ana Silva e
Carla Assunção.

LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

AO INTERVALO: 13-15

DIANA ROQUE esteve em evidência na baliza aveirense

D
.R
.
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Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,95 x 12,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33982169 09-02-2011
II DIVISÃO NACIONAL - ZONA CENTRO

Sismaria ‘adormeceu’ na segunda parte
mas garantiu vitória no dérbi

José Roque

� Em jogo em atraso da 14.a jor-
nada da 2.a divisão nacional de
andebol o AC Sismaria não
teve dificuldade em bater uma
frágil equipa da Juve Lis que
não consegue largar os últimos

lugares da tabela. 
Em sentido oposto encontra-

se o Sismaria que já vai na sua
quinta vitória consecutiva, não
perdendo há oito jogos (desde
13 de Novembro), o que coloca a
equipa liderada por Pedro Vio-
lante num confortável segundo

lugar, posição que lhe permite
atingir a fase final da competi-
çao, quando faltam realizar
apenas duas jornadas. 

Em relação à partida realiza-
da no passado sábado, no Pavi-
lhão da Gândara, o Sismaria
facilmente conseguiu uma
vantagem confortável no mar-
cador, muito por culpa do
desacerto defensivo da Juve
Lis, ao mesmo tempo que
Miguel Sampaio ia brilhando
na defesa das suas redes.

Após o intervalo, o Sismaria
adormeceu o que permitiu a
aproximação da Juve Lis no
marcador pelo que os jogado-

res de Pedro Violante voltaram
a dar corda às sapatilhas e con-

seguiram uma vitória com
uma margem confortável. l

SISMARIA 24

TREINADOR: Pedro Violante.
Miguel Bernardes, André Gomes, Guilherme
Marques, Filipe Oliveira (6), Bruno Conceição (1),
João Antunes (4), Sigismundo (4), Pedro
Almeida, Vitor Pereira, Ângelo (1), Tiago Carmo
(2), Miguel Sampaio, Tiago Torgal (1), Luis
Portela (5).  

JUVE LIS 16     

TREINADOR: Marco Afra.
Adriano Cordeiro, João Marques (2), Bruno Leitão
(3), Aurélio Silva (2), João Alcobia, Diogo Guerra
(1), João Pereira, Dulio Passos, Fábio Cipriano,
Fábio Fernandes (4), Bruno Costa, Paulo Freitas
(4), Vasco Santos, Nuno Zabumba.  

PAVILHÃO DA GÂNDARA
ÁRBITROS: Tiago Correia e Erica Krithinas

INTERVALO: 14-6.

SISMARIA conseguiu segurar o segundo lugar na classificação

A
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Desportivo de Guimarães   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,70 x 29,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33984763 08-02-2011

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

Fermentões
volta a ganhar

O Fermentões venceu o C.A. 
Leça, como lhe competia, pois 
defrontou o lanterna-vermelha... 
que na  jornada anterior derrotou 
o	segundo	classificado.	Talvez	por	
isso, o Fermentões entrou no jogo 
com algumas cautelas, apostando 
forte numa boa prestação defen-
siva, tentando ganhar gradual-
mente a liderança no marcador, 
o que veio a acontecer, saindo 
ao intervalo a ganhar por quatro 
golos de diferença (15-11). Com 
o resultado favorável, esperava-
se que o Fermentões reentrasse 
no segundo período com a mes-
ma consistência, mas não foi isso 
que aconteceu: aos quatro minu-
tos da segunda parte o C.A. Leça 
alcançou o empate e, consequen-
temente, conseguiu a liderança 
do marcador por quatro golos de 
diferença. Valeu contudo a boa 
reacção colectiva do Fermentões, 
que conseguiu superar o seu ad-
versário, alcançando uma vitória 
inteiramente merecida.

Esta vitória não teve resultados 
práticos	 na	 classificação	 geral,	
pois	 os	 dois	 primeiros	 classifica-
dos venceram os respectivos jo-
gos.

FERMENTÕES CA LEÇA
João Silva

Hugo Melo (12)
José Maia (1)

Virgílio Pinto (1)
Fábio Moleiro 

Rafael Ribeiro (1)
António Carneiro 

Igor Costa (1)
João Souto (1)

José Martingo (1)
Ricardo Moreira

João Carvalho (4)
Tiago Nunes 

Tiago Meneses (1)        
T: E. RIBEIRO

Bruno Lemos
Hélder Cunha (1)
João Carvalho (7)
José Silva (8)
Nuno Pinheiro (2)
Pedro Araújo 
C. Fernandes (1)
Luís Martins (4)        
Alexandre Sousa (1)        
Ricardo Pinto (3)
Adão Mendes
Bruno Campos

 
T: M. GUIMARÃES

ÁRBITROS: Rui Rodrigues e João Fernan-
des

Pavilhão do Fermentões
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Gaiense (O)   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,68 x 12,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33969039 05-02-2011

Colégio 
de Gaia na
Holanda
Começam hoje os  jogos dos
oitavos de final da ‘Chal-
lenge Cup’, uma das provas
europeias de Clubes orga-
nizadas pela EHF – Fede-
ração Europeia de Andebol.
As gaienses jogam hoje, às
18h, na cidade de Almelo e,
amanhã, em Arnhem, pelas
14h, merecendo ambos os
jogos resumos na televisão
holandesa. Tal como ‘O
Gaiense’ já tinha acançado,
as duas eliminatórias rea-
lizam-se em casa do adver-
sário, devido às actuais
dificuldades financeiras,
provocadas pela diminui-
ção dos  apoios oficiais ao
Colégio. 

ANDEBOL
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Almonda (O)   Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: VI

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,72 x 11,97 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 33969090 04-02-2011 | Desportivo

O Organismo Autónomo de Andebol do Torres Novas 
é o responsável por esta iniciativa que pretende juntar a Fa-
mília do Andebol Torrejano, do passado e do presente.

Da circular-convite enviada consta:

Programa:

10.30h – Concentração na Av.ª João Martins de Azeve-
do (junto à Casa do Guarda)

11.00h – Jogo no Pavilhão Desportivo
13.00h – Almoço-convívio

É nossa intenção fazer mais encontros de modo a que 
se chegue à época de 2010/2011 e se consigam reunir umas 
boas centenas de pessoas.

Lembrem-se que o Andebol, a par do futebol, é a única 
modalidade que desde a sua fundação (1978) se tem manti-
do com actividade sem paragens, com maiores ou menores 
dificuldades, até aos dias de hoje contando 32 risonhas pri-
maveras.

Quem não estiver presente, sofrerá as sanções disci-

plinares do Conselho Directivo por faltar a jogo de tão alta 
responsabilidade.

Importante:
• Se a tua barriguinha é grande, aparece para mostrares 

os teus dotes no jogo (quem sabe se não abate um 
pouquinho)

• Se é pequena, desforra-te no almoço e talvez saias de 
cá com ela um pouco maior

• Se estiveres lesionado, avisa para ires ao massagista
• Esta convocatória é extensível ao teu agregado fami-

liar (se forem mais de oito têm desconto e direito ao 
abono de família)

Não te esqueças de trazer o nome na lapela (caso já te-
nhas o cabelo de outra cor ou não tenhas cabelo) para te reco-
nhecermos. Esta convocatória é igualmente para os técnicos 
(que tudo fizeram para vos ensinarem) e para os dirigentes 
que vos aturaram muitas patifarias.

A Secção

Recordar 33 anos passados

Andebol Torrejano em Festa / Dia 12
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Almonda (O)   Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: I

  Cores: Cor

  Área: 8,86 x 6,58 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 33969090 04-02-2011 | Desportivo

Pág. VI

Organismo Autónomo de Andebol
C.D.T.N.

Épocas 1978/79 e 1983/84

Festa de Convívio e Confraternização
Dia 12 de Fevereiro
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