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Escola Afonso de Albuquerque nos Prémios do Desporto Escolar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2010

Meio: Jornal A Guarda.com

URL: http://www.jornalaguarda.com/index.asp?idEdicao=376&id=20744&idSeccao=5189&Acti
on=noticia

 

Edição de 18-11-2010

 

 O Ministério da Educação entregou, no dia 12 de Novembro, os prémios do Desporto Escolar, que em

2009/2010 envolveu mais de 158 mil alunos em diversas actividades, e celebrou protocolos com o

Comité Olímpico, a Federação de Andebol e uma Escola Superior.

 

 Na Festa do Desporto Escolar, em que participou a ministra Isabel Alçada e o secretário de Estado

Adjunto e da Educação, Alexandre Ventura, foram entregues 62 prémios, distribuídos por nove

categorias: Alunos, Espírito Desportivo, Professor, Escola, Autarquia, Internacional, Comunicação,

Desporto Adaptado e Prémio Escolar 2010. A Escola Secundária Afonso de Albuquerque, da Guarda, foi

uma das premiadas na categoria Escola.

 

 No mesmo dia foi assinado um protocolo entre a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento

Curricular e o Comité Olímpico de Portugal para promover, nas escolas, o espírito e os valores

olímpicos, em particular em 2012, ano de Jogos Olímpicos. Foram também celebrados protocolos com

a Federação Portuguesa de Andebol e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, no âmbito da

formação de professores.

 

 De acordo com o Ministério da Educação, o Desporto Escolar é desde 2009 uma actividade extra

curricular de oferta obrigatória em todas as escolas e no ano lectivo 2009/2010 o programa promoveu

mais de 40 mil actividades, envolvendo mais de 158 mil alunos, em 55 modalidades.

 

 A Festa do Desporto Escolar decorreu na sede do Agrupamento de Escolas de Artur Gonçalves, em

Torres Novas, com uma exposição multimédia, música e dança.

 

 Este Agrupamento de Escolas tem como Director Acácio Coelho Neto, natural de Videmeonte, sendo

as adjuntas do Director uma de Famalicão da Serra (Salomé Garcia) e outra de Pinhel (Madalena

Canotilho).
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Portuguesas
já têm rivais
ANDEBOL. A Juvelis vai
defrontar o Muratpasa
Belediyesi, da Turquia,
e o Colégio Gaia o
Handbal Academie, da
Holanda, nos “oitavos”
da Taça Challenge de
andebol, femininos.
A 1.ª mão é a 5 ou 6 de
Fevereiro de 2011. A 2.º
mão está prevista para
12 ou 13 de Fevereiro.
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aNDebol                

Juvelis 
defronta
turcas 
A Juvelis vai defrontar o 
Muratpasa Belediyesi SK, da 
Turquia, e o Colégio Gaia o 
Handbal Academie, da Ho-
landa, nos oitavos de final da 
Taça Challenge de andebol, 
femininos, de acordo com 
o sorteio realizado ontem 
em Viena. Tanto o Colégio 
de Gaia como a Juvelis vão 
cumprir o primeiro jogo na 
condição de visitantes, a 05 
ou 06 de fevereiro de 2011.
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> redacção

A Câmara  de Barcelos aprovou
um conjunto de protocolos de in-
cidência cultural e desportiva
com várias instituições, mas o
destaque vai para uma parceria
com o Paço dos Duques e os Mu-
nicípios de Cabeceiras de Basto
e Montalegre, para projectos de
investigação e de promoção da
Fundação da Casa de Bragança.

Outro protocolo com o Museu
da Música Portuguesa – Casa
Verdades de Faria,  cede uma ex-

posição itinerante sobre Michel
Giacometti patente na Biblioteca
Municipal de Barcelos.

As associações do concelho são
alvo de quatro protocolos, como
é o caso da Associação de Colec-
cionismo de Barcelos (ACO-
BAR) traduzido um subsídio do
Município no valor de 1.500 eu-
ros enquanto a Associação Cul-
tural de Monte Fralães recebe
6.000 euros. O Grupo de Reser-
va, Património, Cultura e Tra-
dição de Moure recebe 7.500 eu-
ros e o Grupo Folclórico de

Tregosa tem ao seu dispor 9.500
euros. O Executivo aprovou um
protocolo de âmbito desportivo
com a Federação de Andebol de
Portugal, com vista à implemen-
tação desta modalidade através
do Plano de Desenvolvimento do
Andebol no Concelho de Barce-
los. Foi aprovada a adesão do
Município à Rede de Cidades
Educadoras, uma associação in-
ternacional de municípios que
permite o debate conceptual e a
partilha/ construção de projectos
comuns, com base num conjunto

de princípios fomentadores de
cidades com melhor qualidade
de vida para os seus cidadãos.

As restantes deliberações tra-
duzem algumas medidas de
apoio social às famílias mais
carenciadas, como a compartici-
pação à renda de casa a mais de
meia centena de agregados e a
comparticipação nos custos da
limpeza de fossas.

Registe-se a atribuição de sub-
sídios no valor global de mais de
70 mil euros a juntas de fregue-
sia para obras nas sedes.

BARCELOS

Protocolos apoiam andebol e cultura
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O executivo da Câmara de 
Barcelos aprovou na sua úl-
tima reunião um conjunto 
de protocolos, a maioria dos 
quais de incidência cultural e 
desportiva. 

Segundo fonte do municí-
pio, foi também aprovado um 
protocolo com o Museu da 
Música Portuguesa – Casa Ver-
dades de Faria, tutelado pela 
Câmara Municipal de Cascais, 
para a cedência de uma expo-
sição itinerante sobre Michel 
Giacometti, e que está paten-
te na Biblioteca Municipal de 
Barcelos.

No que diz respeito às as-
sociações concelhias, o exe-
cutivo decidiu autorizar qua-

tro protocolos com colectivi-
dades locais, com vista ao de-
senvolvimento das suas activi-
dades. Assim, com a Associa-
ção de Coleccionismo de Bar-
celos (ACOBAR) foi assinado 
um protocolo que inclui um 
subsídio do município no va-
lor de 1.500 euros; com a Asso-
ciação Cultural de Monte Fra-
lães o protocolo envolve um 
subsídio municipal no valor de 
6 mil euros; com o Grupo de 
Reserva, Património, Cultura e 
Tradição de Moure foi assina-
do um protocolo que atribui a 
verba de 7.500 euros; e com 
o Grupo Folclórico de Trego-
sa um protocolo envolvendo 
vários subsídios no valor glo-

bal de 9.500 euros.
O executivo aprovou ainda 

um protocolo de âmbito des-
portivo com a Federação de 
Andebol de Portugal, com vis-
ta à implementação desta mo-
dalidade através do Plano de 
Desenvolvimento do Andebol 
no Concelho de Barcelos.

Foi também decidida a ade-
são da autarquia à Rede de Ci-
dades Educadoras, uma asso-
ciação internacional de mu-
nicípios que permite o deba-
te conceptual e a partilha e 
construção de projectos co-
muns, com base num conjun-
to de princípios fomentadores 
de cidades com melhor qua-
lidade de vida para os seus 

cidadãos.
Na reunião, foi ainda assi-

nalado um conjunto de me-
didas de apoio social às fa-
mílias mais carenciadas, como 
a comparticipação à renda de 
casa a mais de meia centena 
de agregados e a comparti-
cipação nos custos da limpe-
za de fossas.

Registe-se também a atri-
buição de subsídios no valor 
global de mais de 70 mil eu-
ros a Juntas de Freguesia para 
obras nas respectivas sedes.

Por último, o executivo apro-
vou, em proposta extra-minu-
ta, o Regulamento do Fundo 
de Maneio do Município de 
Barcelos

Barcelos apoia cultura e desporto

Página 12



A13

Diário do Minho   Tiragem: 9000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 27,41 x 17,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32863598 23-11-2010

PRÓXIMA JORNADA

Sporting - Boavista

Águas Santas - Belenenses

Ginásio - FC Porto

Marítimo - ABC

S. Bernardo - Infesta

Xico Andebol - Espinho

8.ª JORNADA  

Boavista 24 - 40 Águas Santas

Infesta 27 - 34 Sporting

ABC 37 - 33 S. Bernardo

FC Porto 30 - 28 Xico Andebol

Belenenses 21 - 15 Ginásio

Espinho 39 - 5 Marítimo

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 8 6 1 1 292 : 241 51 21

2 FC Porto 8 6 0 2 280 : 236 44 20

3 Águas Santas 8 6 0 2 251 : 226 25 20

4 Sporting 8 5 1 2 264 : 222 42 19

5 Belenenses 8 5 0 3 236 : 221 15 18

6 Ginásio Sul 8 3 1 4 233 : 232 1 15

7 Espinho 7 3 2 2 216 : 223 -7 15

8 Marítimo 8 3 0 5 266 : 268 -2 14

9 S. Bernardo 8 3 0 5 234 : 258 -24 14

10 Xico Andebol 8 2 1 5 254 : 275 -21 13

11 Infesta 8 1 0 7 211 : 278 -67 10

12 Boavista 7 1 0 6 199 : 256 -57 9

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

PRÓXIMA JORNADA

ISMAI - Espinho

Penedono - Fafe

Águas Santas - Leça

Maria Balaio - Xico Andebol

PRÓXIMA JORNADA

Moimenta Beira - ABC

Fermentões - Sismaria

S. Bernardo - Padroense

FC Porto - Carvalhos

8.ª JORNADA  

Espinho 31 - 29 Fafe

ISMAI 26 - 31 Águas Santas

Xico Andebol 37 - 26 Penedono

Leça 26 - 21 Maria Balaio

8.ª JORNADA  

ABC 32 - 24 Sismaria

M. Beira 34 - 36 S. Bernardo

Carvalhos 27 - 32 Fermentões

Padroense 25 - 27 FC Porto

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Xico Andebol 8 7 0 1 261 : 225 36 22

2 Águas Santas 8 5 1 2 243 : 213 30 19

3 Fafe 8 4 1 3 244 : 231 13 17

4 ISMAI 8 3 3 2 239 : 234 5 17

5 Espinho 8 4 1 3 263 : 261 2 17

6 Leça 8 3 0 5 232 : 254 -22 14

7 Penedono 8 2 0 6 250 : 279 -29 12

8 Maria Balaio 8 1 0 7 226 : 261 -35 10

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 S. Bernardo 8 7 0 1 307 : 202 105 22

2 FC Porto 8 7 0 1 260 : 185 75 22

3 Sismaria 8 6 0 2 255 : 198 57 20

4 ABC 8 5 0 3 281 : 198 83 18

5 Fermentões 8 3 0 5 206 : 225 -19 14

6 Moimenta Beira 8 3 0 5 239 : 265 -26 14

7 Carvalhos 8 1 0 7 169 : 295 -126 10

8 Padroense 8 0 0 8 201 : 350 -149 8

Nacional Andebol  - JUVENIS
FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE 

ZONA 1 ZONA 2

Juniores do ABC comandam campeonato
A equipa de juniores do 

ABC de Braga, orientada por 
Raul Maia, recebeu e ven-

ceu o S. Bernardo por 37-33, 
em encontro da oitava jorna-
da do campeonato nacional 

de andebol da categoria, e 
continua na frente da tabe-
la classificativa, com 21 pon-
tos, mais um que FC Porto e 
Águas Santas, que dividem a 
segunda posição.

O Xico Andebol perdeu no 
pavilhão do FC Porto (30-28) 

e está na 10.ª posição. 
Em juvenis, e na Zona 1, o 

Xico Andebol também segue 
na frente, depois de no fim-de-
-semana ter batido, em Guima-
rães, o Penedono por 37-26. 
Com 22 pontos conquistados, 
o conjunto vimaranense tem 

no Águas Santas (19) o seu 
adversário mais directo.

O AC Fafe perdeu em Es-
pinho (31-29) e baixou para 
a terceira posição, em igual-
dade pontual com ISMAI e 
este seu adversário, enquan-
to o Maria Balaio perdeu em 

Leça (26-21) e ocupa a últi-
ma posição.

Já na Zona 2, o ABC bateu, 
em casa, o Sismaria por 32-
24 e manteve o quarto pos-
to, com menos quatro pon-
tos que os comandantes 
. Bernardo e FC Porto.
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Selecções chegam hoje
Devido à greve geral, marcada para amanhã (quarta-feira), as selecções nacionais
de Andebol feminino de Portugal e da Dinamarca chegam hoje à noite à Madeira.
Lusas que vão participar na Fase de Qualificação para o “Mundial” de Seniores,
entre 3 a 5 de Dezembro, no Pavilhão do CS Marítimo, e dinamarquesas que se
deslocam para realizar dois particulares com a equipa das “quinas”, sendo que
ambos os seleccionados foram aconselhados a viajar um dia antes do previsto. A
equipa portuguesa só começa, no entanto, o estágio à hora de almoço de amanhã,
com as sete atletas do Madeira SAD a se juntarem às restantes, assim como ao
seleccionador principal, o madeirense Duarte Freitas, ao técnico-adjunto, Pedro
Vieira, ao fisioterapeuta, Pedro Cunha, e ao secretário-técnico, Artur Rodrigues.
Duarte Freitas dirige a 1.ª sessão de trabalho deste estágio amanhã, às 16h, no
recinto dos “verde-rubros”. Já a Dinamarca tem dois treinos agendados para
amanhã: o 1.º às 10h, em Santo António, e o 2.º às 20h, no Pavilhão do Funchal.

vasocousa@jornaldamadeira.pt FO
TO
/J
M
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torneio de outono de miniS

Festa do andebol amanhã na Feira
As equipas de minis de andebol do CD Feirense, AD Sanjo-
anense, CDC São Paio de Oleiros, Académico do Porto, CD 
São Bernardo e Penafiel participam amanhã no 1º Torneio 
de Outono de Minis que se realiza em Santa Maria da Feira 
nos Pavilhões Gimnodesportivos da Escola EB 2/3 Fernan-
do Pessoa e da Escola Secundária, entre as 9 e as 19h. Os 
jogos disputam-se em 2 grupos de 3 equipas cada.
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madeira acolhe qualificação 
para mundial’2011 feminino

A Madeira vai acolher, entre 
3 e 5 de dezembro, um dos 
grupos da fase de qualifica-
ção do Campeonato do Mun-
do feminino, que irá ter lugar 
no Brasil em 2011.

Além da seleção portugue-
sa, irão competir também as 
congéneres da Bielorrússia, 
Turquia e Finlândia.

O evento, que irá decor-
rer no pavilhão do Marítimo, 
foi apresentado no Funchal 
e contou com a presença de 
Henrique Torrinha, presiden-
te da Federação de Andebol de 
Portugal.

“Vamos ter aqui a Dinamar-
ca, uma potência do Mundial 
feminino e vai trabalhar con-
nosco, sendo um reconheci-

mento do trabalho que esta-
mos a desenvolver. Vamos ter 
também o curso de Grau IV, 
o primeiro que se vai reali-
zar no país face à nova legisla-
ção, que é um curso que con-
cede uma carteira profissio-
nal aos treinadores e que vai 
durar dois anos, possibilitan-
do um padrão de elevada qua-
lidade, essencialmente no sec-
tor feminino, explicou Henri-
que Torrinha.

A seleção dinamarquesa, 
potência mundial do andebol 
feminino, disponibilizou-se 
para estar no Funchal, antes do 
início da competição de quali-
ficação, a fim de participar em 
dois jogos de preparação frente 
à seleção portuguesa. l
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Andebol
Juventude de Mar  vira a 1ª volta num sensacional 2º lugar
Notável prestação da equipa da Juv. Mar que terminou a 1ª volta no 
2º lugar isolado, apenas superado pelo Colégio de Gaia, que penas 
cedeu pontos com a equipa de Paulo Martins.
Resultados - Seniores
12ª Jornada:  Juv. Mar, 29    Académico, 28
13ª Jornada: CALE, 22     Juv.Mar, 34
14ª Jornada: Juv. Mar folga
A Juv. Mar é o 2º com 31 pontos
Iniciados - 6ª Jornada: Juv. Mar, 31   Valongo do Vouga, 29
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Andebol
Um mar de bons resultados

Juventude de Mar continua a ser uma refe-
rência do andebol feminino português, com-
petindo no principal campeonato nacional, 
a equipa orientada por Paulo Martins faz de 
cada jogo uma alegria, procurando sempre 
o melhor resultado.
O plantel é formado por muita juventude, 
oriunda das escolas de formação da colec-
tividade sedeada em São Bartolomeu do 
Mar, e que ao longos dos anos não pára 
de somar títulos nacionais e regionais nos 
escalões mais jovens.
Em mais uma presença no campeonato 
nacional da 1ª divisão, séniores femininos, 
a equipa da Juventude de Mar formada por 

jogadoras amadoras, quer lograr a manu-
tenção o mais rápido possível.          
Na época de 2010-2011 o plantel é formado 
pelas seguintes atletas:
Guarda-redes - Vanessa Carvalho, Sara 
Monteiro e Susana Vilas Boas
Sandra Peixoto (1ª Linha), Andreia Escri-
vães (1ª Linha), Adriana Peixoto (1ª Linha), 
Andreia Martins ( Pivot), Helena Pereira 
(Pivot), Sara Silva (Pivot)
Lúcia Santos (1ª Linha / Pivot), Teresa San-
tos (Universal), Carla Sá (Universal), Ana 
Couto (Ponta Esquerda), Inês Santos (Ponta 
Esquerda), Sara Martins ( Ponta Esquerda) 
e Joana Cepa (Ponta Direita).
Completam o elenco, o treinador Paulo Mar-
tins e a fisioterapeuta Ana Lopes..

Paulo Gonçalves 
paulofernandogoncal@sapo.pt 
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A Federação de Andebol 
de Portugal, a Direcção Ge-
ral de Inovação e Desenvol-
vimento Curricular, do Mi-
nistério da Educação, e a Es-
cola Superior de Desporto 
de Rio Maior/IPS estabe-
leceram, no passado dia 12 
de Novembro, na festa do 
Desporto Escolar, em Tor-
res Novas, um protocolo 
de cooperação para forma-
ção de professores e trei-
nadores. As três entidades 
criam assim condições para 

apoiar a formação dos pro-
fessores que pretendem ser 
treinadores de andebol e, 
simultaneamente, incenti-
var o desenvolvimento da 
carreira dos docentes atra-
vés do reconhecimento e 
creditação da formação ob-
tida. Está prevista a realiza-
ção de cursos de grau II e 
III, nas condições de forma-
ção em situação de trabalho 
e à distância. Os cursos te-
rão o seu início durante o 
presente ano lectivo.

ESDRM forma 
treinadores 
de andebol
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O próximo fim-de-
-semana marca o regresso
da Juventude do Lis aos
jogos das competições euro-
peias de andebol femini-
no. Depois de deixar para
trás gregas e inglesas, a
equipa de André Afra, a
única do distrito em moda-
lidades colectivas ainda
presente em provas inter-
nacionais, vai tentar ‘dobrar’
as letãs do Stopinu NHK.

A quinta participação
do clube de Leiria nas com-
petições europeias de ande-
bol já entrou para a histó-
ria da Juve, pois conseguiu,
pela primeira vez, ultra-
passar uma ronda. Entre
15 e 17 de Outubro, no Sou-
to de Carpalhosa, duas vitó-
rias, sobre o Great Dane
London e o Aris Thessalo-
nikis, valeram o apura-
mento para a terceira eli-
minatória da Challenge Cup.
O momento foi de glória,
mas jogadoras, técnicos e
dirigentes não querem ficar
por aqui.

Por isso, agora, com a
vantagem de jogar as duas
partidas em casa, o técni-
co André Afra não pensa
noutra coisa que não seja
o apuramento para os oita-
vos-de-final da prova, ape-
sar de não saber muito do
adversário que vem do frio
do Mar Báltico. “Temos um
conhecimento reduzido”,
admite. “Sabemos que têm
quatro jogadoras da selec-
ção nacional, mas temos
de aproveitar o factor casa
para seguir em frente na
prova.”

Os desafios prometem ser
emocionantes. O primeiro
jogo realiza-se no sábado
às 17:15 horas, enquanto
que a segunda mão está
marcada para domingo, às
15 horas. E se tudo for como
na fase anterior da prova,
as meninas da Juve vão con-
tar com um grande apoio
para voltarem a escrever
história. � 

MS

Juventude do Lis com dupla jornada europeia no fim-de-semana, em Leiria

O adversário que vem do frio
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O Évora Andebol Clube (EAC), 
nos 23 anos que leva de vida, já 
deu ao andebol português cerca 
de uma dezena de internacionais 
em vários escalões. No entanto, 
esta época, decidiu «suspender» 
a actividade da equipa sénior, não 
só devido a razões de ordem fi-
nanceira, mas também para rees-
truturar a colectividade e prepará-
la para o futuro.

Paulo Balsa é presidente do EAC 
há cerca de ano e meio, mas está 
ligado à colectividade pratica-
mente desde a fundação, quer 
como atleta quer como treina-
dor e dirigente.
Confrontado pelo REGISTO com 
a suspensão da actividade dos 
seniores – que disputavam a II 
Divisão Nacional - afirmou que 
«foi preciso muita coragem para 
tomar esta decisão, mas encará-
mos a situação com toda a se-
riedade». Segundo o presidente 
do EAC, só para a inscrição dos 
seniores seriam necessários cer-
ca de 7 mil euros a que se jun-
tariam, obrigatoriamente, mais 
4 mil para as camadas jovens o 
que, «neste período de crise, e 
com o pouco empenhamentos 
das entidades oficiais e patroci-
nadores», seria um encargo de-
masiado elevado e que poderia 

pôr em risco o futuro do clube.
Perante esta situação, decidiram 
aproveitar este período de «va-
cas magras» para reestruturar 
o clube, e preparar o futuro da 
modalidade: as equipas de bam-
bis, minis, infantis, iniciados e 
juvenis que agora existem são 
a garantia de que «daqui a dez 
anos poderá voltar a haver em 
Évora» uma equipa sénior capaz 
de ombrear com as melhores a 
nível nacional.
A esse propósito, Paulo Balsa 
faz questão de lembrar que o 
EAC «é um clube com história e 
respeitado entre a comunidade 
andebolista portuguesa». E não 
é por acaso que Ricardo Ando-
rinho – durante anos o melhor 
andebolista nacional – nasceu 
para o andebol na cidade de 
Diana, bem como Ricardo Can-
deias ou Hugo Laurentino, res-
pectivamente, guarda-redes do 
Benfica e do FC Porto.
No entanto, o panorama actual 
não é de todo brilhante: «só te-
mos meia dúzia de miúdos com 
dez anos de andebol», revela o 
presidente que, por esse motivo, 
acha que os técnicos Emanuel 
Silveira, Domingos Serrano, Lí-
dio Fernandes e Sérgio Cabral 
vão ter muito que trabalhar 
para «preparar a próxima forna-
da de atletas de competição» do 

Évora Andebol Clube.
O projecto é a dez anos, e sem 
prejuízo de avaliações intermé-
dias «o grande balanço será feito 
quando estes miúdos chegarem a 
seniores», afirma, acrescentando 
que não acabaram com os senio-
res «havemos de voltar», promete.
Apesar de tudo, o EAC tem neste 
momento dois atletas convoca-
dos para a Selecção de Talentos, 
o que vem dar motivação e força 
para continuar a trabalhar.
A falta de um espaço em que o 
EAC possa desenvolver toda a 
sua actividade, também é apon-
tado por Paulo Balsa como um 
handicap ao crescimento do 
clube. Tem uma sede cedida 
pela Câmara Municipal, mas 
são obrigados a treinar em vá-
rios espaços. 
Quanto a um pavilhão pró-
prio Balsa revela que «há ter-
reno, há projecto, mas falta 
o dinheiro e gente para tra-
balhar». Aliás, o presidente 
faz um apelo veemente «aos 
antigos praticantes, para que 
regressem ao clube, nem que 
seja só às bancadas». Para o di-
rigente do EAC «a vida da co-
lectividade confunde-se com 
a vida pessoal de cada ex-atle-
ta e só assim o EAC faz sentido 
existir» diz, desafinando-os a 
«participar» na vida do clube.

O presidente lamenta o desin-
teresse dos associados referin-
do que de mil inscritos apenas 
cerca de uma centena pagam 
quotas. «A maior mágoa é que 
são pessoas que cresceram com 
o clube», lamenta-se, revelando 
que por cada cem cartas envia-
das a pedir para regularizarem a 
quotização, apenas recebem três 
ou quatro respostas positivas.
Os cerca de cem jovens prati-
cantes, entre os 3 e os 18 anos, 
só continuam a competir graças 
ao «investimento de alguns ele-
mentos da direcção, da ajuda de 
alguns sócios que ainda se revê-
em nos princípios e tradições do 
clube e do apoio incondicional 
dos pais», lê-se no site do clube 
uma forma de fazer chegar a 
mensagem aos adeptos e simpa-
tizantes do EAC.
Chegados aqui, há que referir o 
significativo aumento de atletas 
nos escalões de bambis e minis 
(cerca de 50) que «fruto da par-
ceria com a Câmara Municipal 
de Évora no programa «Jogar+» 
se estão a iniciar na modalidade.
Neste primeiro ano de «travessia 
do deserto», uma coisa é certa: 
tudo está a ser feito para que Évo-
ra, daqui a uns anos possa volta 
a dar ao andebol português mais 
uma mão cheia de internacio-
nais. w

Évora Andebol Clube deixa seniores em suspenso

Regresso à formação
w

Aníbal Fernandes
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O Évora Andebol Clube está este ano sem equipa sénior para 
disputar a II Divisão Nacional. Uma medida difícil tomada para 
não pôr em causa o futuro de um clube com 23 anos que já 
formou vários jogadores internacionais.O Évora aproveita a 
crise para propor uma reestruturação do clube.

Travessia do deserto
Évora Andebol Clube sem seniores 23
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