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Montemor-o-Velho

Férias com 
desporto para 
jovens entre os 
seis e os 12 anos

111 Jogos aquáticos, 
remo, atletismo, basque-
tebol, aeróbica, futebol, 
canoagem, ginástica, kara-
té, xadrez, rugby, andebol, 
dança, hóquei, equitação, 
caminhadas, jump e aqua-
zumba são algumas das ati-
vidades que os mais jovens 
podem experimentar nas 
Férias Desportivas 2015.

Em tempo de descanso, o 
Município de Montemor-o-
Velho quer pôr as crianças e 
os jovens, entre os 6 e os 12 
anos, a mexer. De 22 de ju-
nho a 17 de julho, esta ação 
promete um início de ve-
rão diferente, que pretende 
despertar nos mais jovens o 
gosto pelo desporto.

Mas nem só de ativida-
des f ísicas é composta esta 
atividade. Nas Férias Des-
portivas, os jovens podem 
ainda conhecer de perto os 
Bombeiros Voluntários, a 
GNR, a APPACDM, o Euro-
paradise, a INOVA e a Bi-
blioteca Municipal Afonso 
Duarte. A cultura também 
vai estar em destaque com 
ateliês de teatro e visitas 
guiadas ao centro histórico 
de Montemor-o-Velho, ao 
Castelo, a Pereira e a Ten-
túgal – onde vão aprender 
como se fazem as deliciosas 
queijadinhas de Pereira e 
os maravilhosos pastéis de 
Tentúgal –, à PetFun e à Ofi-
cina do Papel.

Esta atividade tem um 
custo semanal de 35 euros, 
sendo que três semanas 
custam 100 euros e quatro-
semanas 120 euros. O valor 
da inscrição inclui almoço e 
reforço alimentar da tarde.

Inscrições e informações 
na secretaria das Piscinas 
Municipais. Das 08H30 
às 18H00, pelo telefone 
239688180, ou desporto@
cm-montemorvelho.pt.

-

-

-
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Isabel Pereira recordada pela “família” do Alavarium

HOMENAGEMO Alavarium –
Andebol Clube de Aveiro orga-
nizou, no passado, o Torneio
Isabel Pereira, em memória da
malograda dirigente do clube,
que faleceu em Novembro de
2014, realizando-se nove jogos
em 12 horas consecutivas de
actividade. Na competição par-

ticiparam todas as equipas do
clube aveirense, com excepção
do conjunto de Iniciadas Femi-
ninas, que no último fim-de-
semana disputou a fase final do
campeonato nacional do esca-
lão e cuja participação termi-
nou com a conquista do título.

Entre os dois últimos encon-
tro realizou-se uma emotiva
cerimónia, com a presença dos
pais da Isabel Pereira, e após a

realização de uma evocação da
sua personalidade e da refe-
rência que representa para o
clube e para o desporto avei-
rense, como atleta e dirigente,
a comissão administrativa do
Alavarium entregou aos pais
uma bandeira do clube e uma
medalha do tri-campeonato de
seniores femininos recente-
mente conquistado.

A esta cerimónia também se

associou o presidente da Câ-
mara de Aveiro, Ribau Esteves,
o presidente da União de Fre-
guesias da Glória e Vera Cruz,
Fernando Marques e muitos
adeptos, associados do clube e
gente anónima, que encheram
por completo as bancadas do
pavilhão do Alavarium e que
desta forma prestaram uma
merecida homenagem a Isabel
Pereira. |Pais de Isabel Pereira receberam uma bandeira e uma medalha

Andebol
Torneio

D.R.
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Artística com campanha de sucesso
Subida A equipa de Avanca está de volta ao principal campeonato português uma época depois 
da última presença. O técnico Carlos Martingo fala de uma época notável

Luís Silva: “mãos de ferro”.
Hélder Oliveira: sempre à espera de uma oportunidade.
Nuno Carvalho: experiência nos jogos decisivos.
Victor Alvarez: força de um “pivot” nato.
Ricardo Mourão: esguio e eficaz.
Ricardo Ramos: Destemido.
Diogo Oliveira: campeão de “mão cheia”.
Miguel Baptista: força de gigante.
Vasco Santos: pujança certeira.
Marco Ferreira: o capitão resistente.
Carlos Santos: o que mais evoluiu.
Marco Sousa: experiencia que marca pontos.
João Valente: um valor a crescer.
Marcelo Ferreira: qualidade por explorar.
Nélson Almeida: muito trabalho pela frente.
André Lima: mais oportunidades.
Renato Gonçalves: muito para crescer.
Diogo Carvalho: futuro risonho.
Carlos Martingo: técnico sabedor.
Tiago Pais: adjunto decisivo.
António Carvalho: fisioterapeuta milagroso.

Os obreiros da subida, um a um

Avelino Conceição

A equipa sénior da Associação
Artística de Avanca está de re-
gresso ao convívio dos “gran-
des” do Andebol nacional, de-
pois de, no sábado, ter carim-
bado a subida à 1.ª Divisão, com
uma vitória diante da equipa B
do Benfica. Foi o cumprir do ob-
jectivo traçado no início da
época, após a descida à 2.ª Divi-
são na época passada, com o
“slogan” “Nós acreditamos” a
marcar presença em todo o
cam peonato, que liderou du-
rante a primeira fase e onde per-
deu só por três vezes até agora.

E quando ainda falta disputar
a última jornada a Fase Final,
em que a equipa de Avanca
ainda tem a possibilidade de
chegar ao título nacional - tem
que ganhar no recinto do Ar-
senal Devesa e esperar que o
Face não ganhe ao Benfica em
Lisboa, o treinador classificou
de “muito positivo” o balanço
da época. “Apesar de, na fase
final, não termos estado tão
bem, fomos muito persistentes
no alcançar do nosso objectivo,
comandando sempre o cam-
peonato na primeira fase e so-
frendo apenas três derrotas”,
considerou Carlos Martingo.

O técnico, recorde-se, chegou
ao comando da equipa ainda na
1.ª Divisão, mas numa fase em
que a Artística de Avanca dis-
putava a permanência, que não
chegou a acontecer, ditando a
descida ao segundo escalão no
final da 2013/2014. Agora, com
o regresso ao principal campeo-
nato português, Carlos Mar-

tingo diz que cumpriu a pro-
messa de levar o clube ao esca-
lão máximo: “Sem pre assumi
perante que queria subir, ao
contrário de outras equipas que
nunca se assumiram”.

Com a subida garantida, Car-
los Martingo, que vai continuar
à frente da equipa, perspectiva
um “futuro risonho” para o
clube. “Temos que criar estabi-
lidade, tanto a nível de estru-
tura, como em termos de ar-
gumento técnicos para nos
mantermos entre os melhores
da modalidade”, perspectivou
o técnico da Artística de Avanca,
que tem vindo a “marcar pon-
tos” no Andebol, com três equi-
pas (Seniores, Juniores e Ini-
ciados) a disputar os principais
campeonatos nacionais.

Carlos Martingo fez questão
de deixar uma palavra de agra-
decimento a todos os que “tor-

com o Avanca, “nos ajudou
bastante com a cedência de jo-
vens jogadores que valoriza-
ram a equipa”.

“É uma época
para recordar”

Luís Silva foi uma das “peça-
chave” para êxito do colectivo,
já que foi uma verdadeira “bar-
reira” difícil de ultrapassar pelos
adversários. O guarda-redes
não esconde a felicidade que
sente com a subida de divisão:
“É uma época para recordar e
estamos todos muito felizes.
Trabalhamos imenso e dedi-
camo-nos a um objectivo que
delineamos no início da época.
Agora que conquistamos a su-
bida temos que festejar”.

Muito acarinhado pelas hos-
tes avancanenses, Luís Silva fez
da experiência a sua principal
arma ao longo do campeonato,
mas recusa louros individuais,
referindo que “fomos muito
competentes e não tenho dúvi-
das que fomos a melhor equipa.
Provavelmente, vamos ficar
com um amargo de boca por
não virmos a ser os campeões
da Segunda Divisão, mas nos
quatro jogos com o Fafe, ven-
cemos três e perdemos um,
num dia mau da nossa equipa”

O guardião, que vai continuar
na Artística de Avanca na próxi -
ma época, não quis deixar pas-
sar a oportunidade de se referir
“aqueles que, quando desce-
mos, nos viraram as costas, de-
sacreditando no nosso valor”,
mas deixou elogios aos adep-
tos: “A eles um muito obrigado
por terem estado sempre con-
vosco, nunca nos virando a ca -
ra. Esses sim fizeram-nos che-
gar até aqui”.|

naram possível este final feliz”,
em particular ao presidente
José Costa, mas também aos
adeptos, que “acompanharam

sempre a equipa”. O técnico
deixou ainda uma palavra de
apreço ao FC Porto que, atra-
vés de uma parceria que tem

Festejos do grupo de trabalho no final do jogo foi o culminar de um intensa época desportiva

Andebol
2.ª Divisão Nacional

RICARDO CARVALHAL
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Sandra Fernandes é a nova treinador da equipa
feminina do Madeira SAD, sucedendo no co-
mando técnico a Duarte Sousa, que esta época
viu escapar o título nacional para o Alavarium.
A presentação formal de Sandra Fernandes de-
correu ontem, sendo na ocasião exaltado o
facto de se terem passado 21 anos desde que
chegou à Madeira, então como jogador, para
representar o Sports Madeira.

Sandra Fernandes na SAD

JM
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A8 Sandra Fernandes: «Prometo trabalho e dedicação»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=955649

 
nova treinadora da formação feminina do madeira sad O Madeira SAD já encontrou a substituta de
Duarte Sousa no comando técnico. Assim, os responsáveis da SAD feminina madeirense apresentaram
ontem a técnica Sandra Fernandes, que desta forma vai deixar o comando da Seleção sénior
portuguesa. Para conseguir esta contratação houve o acordo entre a Federação e o clube da Madeira.
O contrato é válido para a próxima temporada, embora a ex-selecionadora nacional ainda continue ao
serviço da Federação, acompanhando as formações jovens até final de julho. "Queremos regressar ao
topo do andebol português e voltar a ser campeões nacionais. Com a vinda de Sandra Fernandes,
acreditamos que vamos criar condições para tal e que este vínculo, que é de um ano, se possa
renovar por muitos mais", afirmou Alfredo Mendonça, responsável máximo da turma madeirense, que
revelou ainda que Marco Willy será o diretor desportivo, fazendo a ligação entre a administração e a
equipa técnica. "Não podia recusar este desafio, feito por uma pessoa que há 21 anos me trouxe para
a Madeira. Sei que é importante para o Madeira SAD voltar a ser campeão e prometo muito trabalho e
dedicação a este projeto", disse Sandra Fernandes.
 
 , 16 junho de 201503:27
 
J.F. hélder santos
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Sandra Fernandes: «Prometo trabalho e dedicação»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-06-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sandra_fernandes_prometo_trabalho_e_dedicacao.html

 
Clube já encontrou a substituta de Duarte Sousa no comando técnico... 03:27 . Record Por J.F. -
Record O Madeira SAD já encontrou a substituta de Duarte Sousa no comando técnico. Assim, os
responsáveis da SAD feminina madeirense apresentaram ontem a técnica Sandra Fernandes, que
desta forma vai deixar o comando da Seleção sénior portuguesa. Para conseguir esta contratação
houve o acordo entre a Federação e o clube da Madeira. O contrato é válido para a próxima
temporada, embora a ex-selecionadora nacional ainda continue ao serviço da Federação,
acompanhando as formações jovens até final de julho."Queremos regressar ao topo do andebol
português e voltar a ser campeões nacionais. Com a vinda de Sandra Fernandes, acreditamos que
vamos criar condições para tal e que este vínculo, que é de um ano, se possa renovar por muitos
mais", afirmou Alfredo Mendonça, responsável máximo da turma madeirense, que revelou ainda que
Marco Willy será o diretor desportivo, fazendo a ligação entre a administração e a equipa técnica."Não
podia recusar este desafio, feito por uma pessoa que há 21 anos me trouxe para a Madeira. Sei que é
importante para o Madeira SAD voltar a ser campeão e prometo muito trabalho e dedicação a este
projeto", disse Sandra Fernandes.
 
 03:27 . Record
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa minhota do AC Fafe
venceu o Sismaria por 30-19, no
sábado, na penúltima jornada da
fase final, e está a uma vitória de
sagrar-se campeã da II Divisão
Nacional da modalidade.

Depois de ter já garantida a su-
bida à I Divisão Nacional de an-
debol na próxima temporada,
após o triunfo no dérbi frente ao
Arsenal da Devesa (28-23) a
meio da semana passada, a equi-
pa orientada por José António
Silva pode agora colocar a cere-
ja no topo do bolo com a con-
quista do título.  Tudo se vai de-
cidir na derradeira jornada, onde

o AC Fafe vai jogar no pavilhão
da Luz, frente ao Benfica B, no
próximo sábado. E os fafenses
podem nem precisar de vencer
se o Avanca também não ganhar

em Braga ao Arsenal da Devesa.
Os bracarenses perderam, no sá-
bado, por 28-27, com o Boa Ho-
ra, e falharam o objectivo de fi-
car entre os dois primeiros.

Fafenses já garantiram a subida à I Divisão 

A.C. Fafe a um triunfo do título 
de campeão da II Divisão Nacional

DR

Equipa do Andebol Clube de Fafe já garantiu o regresso à I Divisão Nacional
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CONSAGRAÇÃO Com vitó-
rias sobre a Juve Lis e o Sp.
Horta B, o Estarreja Andebol
Clube sagrou-se, este fim-de-
semana, campeão nacional da
3.ª Divisão de Seniores Mascu-
linos, durante a fase final que
decorreu durante três no Pavi-
lhão Municipal de Estarreja. De-
pois de ter vencido a equipa de
Leiria, por 31-23, na primeira
jornada da fase final, a forma-
ção de Estarreja somou novo
triunfo, no jogo de sábado
frente à equipa B do clube aço-
riano, por 30-26.

Assim, com duas vitórias, o
Estarreja AC somou seis pon-
tos e passou a ser novo cam-

peão nacional da 3.ª Divisão
de Andebol, juntando assim o
título à subida ao segundo es-
calão nacional. Isto apesar da
fase final só ter terminado on-
tem com a partida que opôs
as equipas de Juve Lis e do
Sp. Horta B, em que a vitória
pendeu para o conjunto lei-
riense, por 28-26

Após o final do jogo da se-
gunda jornada que consagrou
o Estarreja AC, realizou-se a en-
trega dos prémios. As meda-
lhas foram entregues por Adol -
fo Vidal, vice-presidente e ve-
reador do Desporto da Câmara
Municipal de Estarreja, ao pas -
so que a Taça foi entregue pelo
presidente da Câmara Mu -
nicipal de Estarreja, Diaman-
tino Sabina. |

Estarreja Andebol Clube
conquista título em casa

Estarreja AC foi campeão à segunda jornada da fase final

Andebol
3.ª Divisão Nacional

D.R.
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FIM-DE-SEMANA FOI DE
OURO PARA O DESPORTO
Estarreja AC e Alavarium, no Andebol; Académico de Cambra, no Hóquei em Patins;
e GRECAS de Vagos, no Atletismo, alcançaram títulos nacionais  Página 22 e 23
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A equipa de Iniciadas Femini-
nas do Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro sagraram-se,
ontem, campeãs nacionais, ao
vencer a fase final do campeo-
nato da categoria, que se dis-
putou durante o fim-de-se-
mana, em São João da Madeira.

Com duas vitórias e um em-
pate nos três jogos disputados
no Pavilhão das Travessas, a jo-
vem formação aveirense con-
tribuiu, assim, para uma época
notável do Alavarium, que con-
quistou o título nacional de Se-
niores femininos pela terceira
vez consecutiva e também um
inédito ceptro do escalão de Ju-
venis femininos.

A fase final foi bastante dis-
putada, com dois empates nas
duas primeiras jornadas e dois
jogos bastante equilibrados na
terceira ronda de ontem. Na
sexta-feira, as meninas do Ala-
varium superiorizaram-se à
equipa anfitriã, vencendo por
30-26, enquanto CA Leça e Ju -
ve Lis empataram as 24 golos.

No sábado, foi a vez da equipa
de Aveiro empatar a 28 golos
com o Juve Lis, enquanto o CA
Le ça acabaria por ganhar à
San joanense, apenas por um
golo de diferença (30-29). A ter-
ceira e última jornada de ontem
era, por isso, decisiva para as
equipas do Alavarium e CA Le -
ça, tendo as aveirenses assegu-
rado a conquista do título, ao
vencerem por 32-31.

Com oito pontos somados, as
iniciadas o Alavarium sucede-
ram assim ao CA Leça como

campeãs nacionais. Apesar do
feito ter sido alancado colecti-
vamente, em termos indivi-
duais merecem destaque as
prestações das atletas Sara Pi-
nho e Francisca Branquinho,
que foram as duas melhores
marcadoras de todo o campeo-
nato, com 161 e 160 golos em 16
jogos.

A Juve Lis, com dois empa-
tes e uma vitória, terminou na
segunda posição e recebeu o
prémio “fair-play”, tendo a for-
mação de Leça termina no
posto, fruto de uma vitória,
uma empate e uma derrota. A
Sanjoanense quedou-se pelo
quarto último lugar, só com
derrotas.

Na cerimónia da entrega de
prémios, o vice-presidente da

Federação de Andebol de Por-
tugal, Augusto Silva, começou
por entregar o Troféu Fair-Play
à Juve Lis, procedendo depois
à atribui das medalhas e a Taça
de Campeãs Nacionais à equipa
do Alavarium. |

RESULTADOS

1.ª Jornada
Sanjoanense-Alavarium              26-30
CA Leça-Juve Lis                                24-24

2.ª Jornada
Alavarium-Juve Lis                           28-28
Sanjoanense-CA Leça                   29-30

3.ª Jornada
CA Leça-Alavarium                          31-32
Juve Lis-Sanjoanense                    31-29
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium                   3       2    1      0     90-85       8

Juve Lis                          3       1    2      0     83-81       7

CA Leça                        3       1    1      1     85-85       6

Sanjoanense             3       0    0      3     84-91       3

Iniciadas do Alavarium
são campeãs nacionais

Andebol
Fase Final

Título As jovens aveirenses imitaram as equipas femininas de Seniores e de Juvenis
do clube, que amealhou o terceiro troféu esta época e alcançou um feito inédito

“Mesmo chegando a esta fase
nunca se está à espera de ser
campeão nacional, mas temos
um grupo muito bom e traba-
lhamos para poder conquistar
este título. O balanço da época
é muito positivo e teve um sa-
bor diferente, porque termi-
nou com um ‘tri’ de campeãs
no ‘tri’ da equipa sénior. Os tí-
tulos inéditos das Juvenis e
das Iniciadas fizeram com que
o Alavarium alcançasse, na
mesma época, um feito notá-
vel e também inédito no An-
debol feminino português”.

Filipa Fontes
Treinadora do Alavarium

REACÇÃO

Meninas do Alavarium fizeram a festa do título em São João da Madeira

D.R.
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FIM-DE-SEMANA FOI DE
OURO PARA O DESPORTO
Estarreja AC e Alavarium, no Andebol; Académico de Cambra, no Hóquei em Patins;
e GRECAS de Vagos, no Atletismo, alcançaram títulos nacionais  Página 22 e 23
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Sandra Fernandes orienta Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/522569-sandra-fernandes-orienta-madeira-sad

 
Sandra Fernandes orienta Madeira SAD 15/06/2015 20:45 Herberto Duarte Pereira Achou este artigo
interessante? Vinte e um anos depois Alfredo Mendonça presidente do Madeira Andebol SAD volta a
contar com o contributo de Sandra Martins Fernandes agora para treinar o Madeira Andebol SAD. O
dirigente responsável de ter trazido Sandra Martins então do Gaia para vestir a camisola do Sports da
Madeira na época 93-94 não teve dúvidas em apostar no seu contributo para substituir Duarte Filipe
no comando do projecto do andebol feminino madeirense. Uma apresentação que aconteceu hoje na
sede do Madeira SAD e que teve como outra novidade a entrada de Marco Willy, curiosamente ex-
administrador da SAD e ex-director executivo da Associação de Andebol da Madeira para a nova
estrutura.
 
 15/06/2015 20:45
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Andebol

Portugal perde na Rússia e falha europeu

Portugal perdeu ontem com a Rússia, em Moscovo, por 
35-33, e falhou o apuramento para o Campeonato da 
Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.

Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de ven-
cer os russos, na última jornada do Grupo 5 de quali-
ficação, por cinco golos de diferença. A Rússia juntou-
-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, 
Hungria, França, Espanha e Alemanha, seleções que já 
tinham garantido o ‘passaporte’ para a Polónia.
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Andebol

Juvenis da AD Afifense
na 1.ª divisão nacional

A 
equipa de juvenis 
em andebol da As-
sociação Desporti-
va Afifense garan-

tiu a subida à primeira 

divisão nacional da mo-
dalidade, ao vencer a fa-
se de apuramento dispu-
tada em Leiria. Com duas 
vitórias sobre os adversá-

rios, CP Vacariça e GM 1.º 
Dezembro, a AD Afifense 
venceu a competição e, as-
sim, acompanha o Vitória 
FC, Académico FC e CD 

Pateira na subida à 1.ª di-
visão, na época 2015/ 16. 

Em segundo lugar clas-
sificou-se o 1.º Dezembro 
e em terceiro, o Vacariça.

Juvenis da AD Afifense 

D
R
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Portugal perdeu ontem com a
Rússia, em Moscovo, por 35-33, e
falhou o apuramento para o Cam-
peonato da Europa de 2016 de an-
debol, que decorrerá na Polónia.

Pedro Portela, com oito golos
(em nove remates), e Fábio Maga-
lhães e Fábio Antunes, com cinco,

foram os melhores marcadores de
Portugal, onde atuaram os madei-
renses Pedro Spínola e João Ferraz
[foto].

Para assegurar o apuramento, a
"equipa das quinas" tinha de ven-
cer os russos, na última jornada
do Grupo 5 de qualificação, por

cinco golos de diferença.
A Rússia juntou-se a Croácia,

Noruega, Dinamarca, Suécia, Es-
lovénia, Hungria, França, Espanha
e Alemanha, seleções que já ti-
nham garantido o ‘passaporte’
para a Polónia antes desta última
jornada de qualificação. 

Seleção de andebol afastada do europeu de 2016

D
R
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Projeto "O corpo é o espelho da saúde - Jardins de Infância em movimento" encerra
com muita animação, alegria e cor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2015

Meio: Tribuna das Ilhas Online

URL:: http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/local/item/10506-projeto-%E2%80%9Co-corpo-%C3%A9-o-

espelho-da-sa%C3%BAde-%E2%80%93-jardins-de-inf%C3%A2ncia-em-movimento%E2%80%9D-encerra-

com-muita-anima%C3%A7%C3%A3o-alegria-e-cor

 
Decorreu na passada semana, no Polivalente dos Flamengos, o encerramento do projeto do
Departamento do Pré-escolar da EBI da Horta, num ambiente de festa e com muita cor. Este projeto
abrangeu todos os jardins de Infância da rede pública da ilha do Faial, num total de 258 crianças e os
4 alunos mais novos da turma UNECA-Ocupacional. Depois de um ano letivo com muita atividade
física, quer em contexto de sala/escola, quer nos espaços próprios, ginásios, piscina, mar e centro
hípico, os alunos, conheceram as diversas atividades desportivas, existentes na ilha do Faial. "Todos
juntos, desenvolvemos objetivos com vista a uma vida mais saudável e feliz: praticar regularmente
atividade física; melhorar a postura e o equilíbrio; combater a obesidade infantil; sensibilizar os alunos
para uma alimentação saudável; estimular as relações pessoais e valorizar todas as instituições e
colaboradores desportivos da nossa ilha" - explica a educadora Rosa Leal. Num cenário de jogos,
elaborados e partilhados pelas educadoras dos vários núcleos escolares, o encerramento decorreu com
grande animação e alegria, na presença dos "Desportistas criativos, Tituca, Patleta e Petucha " que
convidaram, os desportos e os colaboradores presentes, a subirem ao palco: no atletismo, a Susana;
nos jogos tradicionais, o professor João Castro; no andebol, o Sporting da Horta, e o treinador Filipe
Duque e os jogadores, Iúri e o Nuno; os técnicos de futebol Wilson e Rui; na dança, as professoras
Lisa do Ginásio Gogym, Mónica Nunes do ginásio Corpuseven e Diva, do Corpo em Movimento. Não
faltaram "as novas crianças", os representantes dos pais e encarregados de educação dos Jardins de
Infância, que dançaram as rodas tradicionais. Houve também o momento de todos cantarem o Hino do
Projeto "A correr chalá-la" com a colaboração do representante de pais, do jardim de infância da AJA.
Neste projeto todos foram campeões e as crianças receberam medalhas e os colaboradores, taças. No
final houve lanche com a colaboração do Fayal Kompra, das Padarias, Popular e Bico Doce e da EBI da
Horta. A confeção do lanche foi da responsabilidade dos representantes de pais. "Foi um projeto com
grandes vivências desportivas, que decerto ficarão gravadas na vida de cada um, com a preocupação
de fazer do seu corpo, o espelho da saúde", frisou Rosa Leal.
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ARTÍSTICA DE AVANCA        29

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva e Hélder Oliveira; Nuno Car-
valho (4), Victor Alvarez (1), Miguel
Baptista (2), Ricardo Mourão (3), Diogo
Oliveira (8), Vasco Santos (3), Marco
Sousa (1), Ricardo Ramos (2), Marco
Ferreira (1), Carlos Santos (3), Marcelo
Ferreira (1), Nelson Almeida e João Va-
lente.

BENFICA “B”                                  18

Treinador: Nuno Alvarez.
Luís Almeida; Davide Carvalho (2),
Gilson Correia (1), Gonçalo Valério,
João Martins (2), Ricardo Ferreira (1),
Alexandre Cavalcanti (5), Leone
Almeida (2), Hugo Freitas (3) e Ricardo
Queirós (2). 

Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 410 espectadores.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes
(AA Aveiro).
Oficial de Mesa: Miguel Figueiredo.
Ao intervalo: 13-09.

A Artística de Avanca está de re-
gresso ao principal escalão do
Andebol nacional. A depender
apenas de si e com a possibili-
dade de fazer a festa perante os
seus adeptos, a equipa orien-
tada por Carlos Martingo ca-
rimbou, ontem, a subida à 1.ª
Di visão com uma vitória fol-
gada frente ao Benfica “B”. Com
o pavilhão a abarrotar, o apoio
do público foi fundamental pa -
ra empurrar a equipa avanca-
nense para a tão almejada su-
bida, cumprindo o objectivo tra-
çado pelo seu treinador logo no
início da temporada. 

Apesar do domínio ter per-
tencido sempre ao conjunto da
casa, ao intervalo, o marcador
mostrava ainda algum equilí-
brio (13-9) entre a Artística, que

partia para o jogo no segundo
lugar com menos um ponto do
que o Fafe, e a equipa “B” dos
encarnados que estava no úl-
timo posto, contando seis der-

rotas nos oito jogos disputados.
A segunda parte, porém, trou -

xe uma Artística absolutamen -
te dominadora, e a disparar no
marcador. Com uma defesa
compacta, a sofrer poucos go-
los, no ataque, o conjunto de
Carlos Martingo mostrou-se
muito eficaz, como prova o fac -
to de ter sido o segundo jogo
em que concretizou mais golos,
nesta Fase Final. Neste capítulo,
destaque para a prestação de
Diogo Oliveira que foi o melhor
marcador do encontro, com
oito remates certeiros.

Resta agora saber, na última
jornada marcada para o pró-
ximo sábado, quem se sagra
campeão nacional da 2.ª Divi-
são. À partida para a ronda final,
a Artística e o Fafe partem se-
parados por um ponto, depois
de os fafenses também terem
vencido o Sismaria (30-19). Para
ser campeão, a Artística tem
que vencer o confronto com o
Arsenal da Devesa, em Braga, e
esperar que o Fafe seja derro-
tado na deslocação a Lisboa,
onde defronta o Benfica “B”. |

Artística de Avanca
regressa à elite nacional
Objectivo alcançadoA equipa avancanense alcançou ontem a subida de divisão
e regressa ao principal campeonato português uma época depois de ter descido

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Grupo de trabalho da Artística de Avanca festej0u a subida

RICARDO CARVALHAL
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Artística de Avanca entre
a elite do Andebol nacional P22
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Hoje e amanhã
Andebol e  kizomba
no ‘Mexe-te Braga’
Para este fim-de-semana, o ‘Me-
xe-te Braga’ reserva um progra-
ma cheio de actividades.
Hoje, em parceria com o ABC de
Braga, o andebol vai estar em
destaque na Avenida Central, en-
tre as 16 e as 18 horas. 
À mesma hora e no mesmo local,
a Academia de Dança Alunos de
Apolo Braga, proporciona aos
bracarenses um Flash Mob de Ki-
zomba. Amanhã, das 10h00 à
12h00, o Complexo Desportivo
da Rodovia será palco de uma
actividade proporcionada pelo
‘FlexGym’. A participação nos
eventos do programa ‘Mexe-te
Braga’ é  de entrada livre.
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Selecção
de Aveiro
termina
em oitavo

A selecção da Associação de
Atletismo de Aveiro classificou-
se num honroso oitavo lugar,
entre 13 emblemas, no Grupo
A do Torneio Nestlé Olímpico
Jovem, que decorreu no pas-
sado fim-de-semana na cidade
de Braga. O desempenho dos
33 atletas aveirenses presentes,
um dos maiores contingentes
distritais em prova, merece re-
ferência face à forte concor-
rência presente, nomeada-
mente as selecções de Lisboa,
Porto e Santarém, que ocupa-
ram, respectivamente, os três
primeiros lugares.

Os jovens atletas da selecção
aveirense demonstraram o ex-
celente trabalho que têm efeito
nos clubes que representam,
sendo de realçar a vitória da Es-
tafeta de 4x80 metros mascu-
lina, pelo conjunto formado por
Samuel Silva, Filipe Ferreira, Mi-
guel Ângelo Ramos e João Pin -
to, que obteve a melhor marca
das três séries, com o tempo de
37,55 segundos. |

Andebol
Olímpico Jovem
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