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� O andebol feminino da Acadé-
mica recebe no sábado a Juve Lis,
em jogo a contar para a terceira
jornada do campeonato nacional.
Filipa Araújo, jogadora acade-
mista, não espera facilidades. «O
jogo diante da Juve Lis não será
fácil, mas tudo faremos para obter
um bom resultado e sobretudo
mostrar que temos qualidade».

Sobre as derrotas expressivas
na deslocação à Madeira, a jo-
vem jogadora afirma que «uma
das grandes razões para os
resultados terem sido tão desni-
velados, foi o facto de nessa altu-
ra não termos disponível uma

guarda-redes. Tivemos que
sujeitar duas jogadoras de cam-
po a esse trabalho. Louvo a cora-
gem delas. O grupo de trabalho
já superou esta situação. Sei que
vamos realizar uma boa época».

Filipa Araújo mostra orgulho
no seu trajecto. «Iniciei-me na
modalidade aos cinco anos na
Juve Mar, clube pelo qual tenho
um grande orgulho e admiração.
Representei o clube durante 13
anos e nunca o esquecerei». 

A vida académica trouxe-a até
Coimbra. A andebolista deixa
palavras extremamente elogio-
sas para com a Académica: «Tive
a felicidade de encontrar uma
nova família na Académica, que
me acolheu de braços abertos.
Neste clube descobri um espírito
de equipa extraordinário. É uma
honra para mim fazer parte des-
ta equipa», concluiu. l

DERROTAS NA MADEIRA FAZEM PARTE DO PASSADO

Andebol da
Académica 
recebe 
Juve Lis
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Andebol em Vizela

Callidas Clube apresentou
equipas da formação

Com uma equipa a dispu-
tar o campeonato nacional da 
terceira divisão em andebol, o 
Callidas Clube, de Vizela, centra 
ainda a sua actividade na for-
mação, onde dispõe de várias 
equipas em competição.

E foram essas mesmas equi-
pas que, no passado sábado, 
apresentou aos associados e 
adeptos, durante uma cerimó-
nia que decorreu no pavilhão 
municipal de Vizela.

Os minis e bambis são orien-
tados por Rodrigo Pedrosa, os 
infantis por Eduardo e Sarmen-

to, e os iniciados por Joel.
Feitas as apresentações des-

tas equipas, realizou-se um jogo 
de abertura do campeonato na-

cional de juvenis, que o conjunto 
vizelense venceu por 38-19.

Uma das equipas da formação do Callidas

DR
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Andebol: I Divisão

FC Porto vence S. Mamede
e lidera à condição

O FC Porto recebeu e ven-
ceu, ontem, a Académica de S. 
Mamede por 38-22, em encon-
tro antecipado da quarta jorna-
da do campeonato de andebol 
da primeira divisão, e assumiu, 
à condição, o comando isolado 
da tabela classificativa.

Com um compromisso euro-

peu no fim-de-semana, o con-
junto portista antecipou o en-
contro para ontem e, sem di-
ficuldades, bateu o vizinho 
S. Mamede, passando a so-
mar 13 pontos, mais dois 
que o Sporting, segundo, 
que tem menos um jogo 
disputado, e mais três que 

ABC, Benfica e Águas San-
tas, que estão na mesma si-
tuação dos “leões”.

Ricardo Moreira, com nove 
golos, foi o melhor marcador 
da partida, seguido à distân-
cia por Filipe Mota (5). Tiago 
Andrade, com seis golos, foi 
o melhor marcador no S. Ma-

mede, seguido de Bruno Maia, 
com quatro. 

A restante jornada disputa-
se no fim-de-semana e dela fa-
zem parte os encontros: Colé-
gio 7 Fontes-ABC, Águas San-
tas-Sporting, Sp. Horta-Madei-
ra, Belenenses-S. Bernardo e 
Benfica-Xico Andebol.
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Andebol

O VacariçAndebol – primeiro Torneio Triangular de Andebol da Vacariça – fica assinalado da
  melhor forma para o clube organizador, a Casa do Povo da Vacariça. O clube, no escalão de
  iniciados, alcançou as duas vitórias possíveis, sobre os adversários Valongo do Vouga e

Alavarium. No jogo contra o Valongo do Vouga os da Vacariça venceram por 21-15, contra o Alavarium
a vitória foi de 22-16. A superioridade da equipa organizadora foi evidenciada ao longo do torneio pela
dinâmica de interacção de todos os atletas, sobretudo dos que ascenderam ao escalão vindos dos
infantis. A equipa dos iniciados está a seguir a bom ritmo para disputar os lugares do pódio no grupo C
do Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos da 2.ª Divisão. Nesse grupo o Vacariça encontra como
adversários o Alavarium e o Valongo (que agora venceu no VacariçAndebol) e o ADREP (último classificado
em 2009/10).

Em Juvenis, o Águeda Andebol Clube venceu o VacariçAndebol, com naturalidade, pela sua bastante
experiência e boa organização ofensiva e defensiva. Os resultados das vitórias são alcançados sobre o
Valongo (20-28) e Vacariça (37-6).

No final do torneio, o clube da Vacariça estava orgulhoso da prestação de todas os intervenientes
(atletas, treinadores, directores, árbitros e público presente), dado que foi alcançado o objectivo proposto,
de tornar este 1º Torneio uma Festa do Andebol na Vacariça.

Ricardo e Bruno novamente convocados

Selecção Regional de Iniciados
Os atletas Ricardo Ferreira e Bruno Dias foram convocados, novamente, pelo seleccionador regional

para efectuar mais um treino, no próximo dia 27 Setembro em Salreu com os melhores atletas da
Associação de Andebol de Aveiro. Os atletas da Vacariça, estão entre os 19 atletas que esta segunda
convocatória chama para integrar os trabalhos da selecção regional de Aveiro, com vista ao primeiro
estágio a 2 e 3 de Outubro próximo

Torneio VacariçAndebol

Troféu da primeira edição,
em Iniciados, ficou em casa
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O local escolhido para a realização da competição 
foi o Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, por 
reunir todas as condições necessárias “para acolher 
uma prova de grande qualidade como esta”

As equipas de andebol do Futebol Clube do Porto, campeã 
nacional, e do Sporting Clube de Portugal, vencedor da Taça 
Challenge, foram vencidas pela equipa catalã, considerada 
uma das melhores do mundo, no Torneio de Andebol Ibérico, 
realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Vencendo o Sporting por 38-23 e o Porto por 36-24, a 
equipa do Futbol Club Barcelona tornou-se, assim, a campeã 
da competição, aproveitado esta fase de preparação para o 
início da época desportiva para dar a oportunidade a todos 
os jogadores de entrarem em campo.

Na sequência das classicações, a equipa lisboeta arre-
cadou o segundo lugar, depois de vencer à nortenha por 
26-23 neste torneio realizado na Povoa, cuja escolha do 
local se deveu ao facto de o Pavilhão apresentar todas as 
condições necessárias “para acolher uma prova de grande 
qualidade como esta”, frisou o Presidente da Federação de 
Andebol. 

“Este é um dos primeiros passos que damos depois de 
assinado o protocolo de colaboração entre a autarquia e a 
Federação” armou Aires Pereira, vice-presidente da Câmara 
Municipal e vereador do Pelouro do Desporto, considerando 
que “é essencial dar uma oportunidade à população de se 
envolver nesta modalidade e competições de elevadíssima 
qualidade, como esta. Uma aposta perfeita para motivar os 
mais jovens”.

Barcelona campeão do Torneiro de Andebol Ibérico
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