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� António Cardoso é o treinador

da equipa feminina de iniciados

do Alavarium – Andebol Clube

de Aveiro, e não Herlander Silva,

como referimos na edição de

ontem, na notícia que deu conta

do título nacional da 2.a Divisão.

O técnico é o responsável pela

equipa campeã nacional, mere-

cendo, por isso, os “louros” da

conquista inédita alcançada pelo

clube aveirense no passado fim-

de-semana.

Herlander Silva é treinador da

equipa de juvenis femininos e

director desportivo do andebol

feminino do Alavarium, ao passo

que Neiva é o adjunto na equipa

técnica que orienta a jovem for-

mação aveirense. Ao treinador,

ao clube e aos leitores, pedimos

desculpa pelo lapso.l

ANDEBOL

António
Cardoso
é o técnico
campeão
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Andebol de cinco - AA Guarda

1.º Encontro Inter-concelhio 

Figueira de Castelo Rodrigo 
com acção inter-concelhia
SILVINO CARDOSO

Realiza-se este sábado, em
Figueira Castelo Rodrigo, o 1.º
Encontro Inter-Concelhio de
Andebol de 5, promovido pela
Associação de Andebol da
Guar da. 

Trata-se de uma iniciativa
que pode contribuir para in -
centivar à prática da mo -
dalidade, que tem tido alguma
dificuldade em afirmar-se no
distrito guardense.

Aliás, este encontro, que nas -
ce através do projeto 'Inovar pa -
ra Vencer – A Escola e a Fa mília
como Meta', está inserido nos
planos de desenvolvimento
regional da Federação de An -
debol de Portugal e da Asso -
ciação de Andebol de Guarda.

O envento foi implementado
em conjunto com as autarquias
e estabelecimentos de ensino,
que aceitaram o desafio como
um factor de estimula ção da
prática de activida des de ande-

bol devidamente ade qua das
aos escalões etários, de for ma a
haver uma maior harmoniza-
ção entre os praticantes 

Participam neste 1.º En con -
tro quatro concelhos aderentes
e dispostos a contribuir para a
promoção da modalidade no
distrito, Figueira de Castelo Ro -
drigo, Pinhel, Mêda e Almeida,
com duas equipas cada. 

Os jogos serão disputados no
relvado do Estádio Municipal
de Figueira Castelo Rodrigo.
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De hoje atéeste sábado

SILVINO CARDOSO

Mangualde e Baião rece bem,
a partir de hoje e até sábado a
2.ª fase do Next<21 - Cam pe o -
nato Nacional Juniores Mascu -
li nos da 1ª Divisão, zonas 1 e 2,
respectivamente. 

O Pavilhão Muni ci pal de
Mangualde vai ser o pal co dos
jogos do grupo A - zo na 1, dis-
putado pelo Águas Santas, ABC
Braga An de  bol SAD, S. Ber nar -
do e Spor ting. 

A 1.ª jornada realiza-se ao iní-
cio da noite de hoje e os jo gos
pros seguem na tarde de aman-
hã (2.ª jornada) e terminam na
manhã de sábado

O jogo de abertura (19h00)
vai colocar frente a frente o
ABC de Braga Andebol SAD e S.
Bernardo, sendo de esperar que
o pavilhão de mangualde apre-
sente uma boa assistência para
apoiar as equipas participantes. 

Transmissão dos jogos
Simultaneamente, CF Be le -

nenses, CS Marítimo, FC Porto
e SC Espinho vão estar a dis-
putar o grupo A - zona 2, no
Pavilhão Multiusos de Bai   ão e,
tal com acontece  em Man gu al -

de, inicia-se ao ao fim da tarde
de hoje. A 2.ª jornada está mar-
cada para o final de tarde de
ama nhã e termina na tarde de
sá bado. A abrir a Zona 2 vão de -
frontra-se, pelas 18h00 o Clube
Sport Marítimo e o CF Bele -
nen ses. 

Tanto os jogos que se reali -
zam no Pavilhão Desportivo de
Mangualde, como os têm lugar
no Pavilhão Muitiusos de Bai -
ão, vão ser transmitidos, em di -
recto na RTP2 e pela própria Fe -
deração Portuguesa de An de -

bol, em sistema online.
Deste modo os amantes da

modalidade que não possam
deslocar-se, quer aMangualde,
quer a Baião, podem seguir os
jogos que mais lhe interessam,
em directo. 

Os dois primeiros classifica-
dos de cada zona apuram-se
para a fase final do Next<21,
que se realizará de 10 a 12 de Ju -
nho, em Resende, tal como
cons ta do protocolo assinado
pelas três autarquias e a FAP.

O andebol vai estar em evidência em Mangualde e Baião

A partir de hoje e até sábado

Mangualde e Baião são 
capitais do andebol júnior

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Juniores
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Desporto universitário

Universidade do Minho recebe
mundial de andebol

A FISU – Federação Interna-
cional do Desporto Universitá-
rio atribuiu a organização dos 
Campeonatos do Mundo Uni-
versitários 2014 a Portugal. 

O evento decorrerá em Bra-
ga e Guimarães e será orga-
nizado pela Universidade do 
Minho, através dos Serviços 
de acção Social, Associação 
Académica e Federação Aca-
démica de Desporto Univer-
sitário. 

A Portugal foi ainda atribuí-
do o mundial universitário de 
voleibol de praia, que será or-
ganizado pela Federação Aca-
démica do Porto, Universida-
de do Porto e Instituto Poli-
técnico do Porto.

A delegação portuguesa 
presente em Lausanne, Suí-

ça, para apresentar as candi-
daturas portuguesas na reu-
nião do Comité Executivo da 
FISU foi chefiada pelo presi-
dente da Federação Académi-

ca de Desporto Universitário 
(FADU), Bruno Barracosa. 

A UMinho esteve repre-
sentada pelo Reitor António 
Cunha, pelo administrador SA-

SUM, Carlos Silva, pelo presi-
dente AAUM, Luís Rodrigues 
e Fernando Parente, respon-
sável pelo Departamento de 
Desporto dos SASUM). 

Responsáveis da Universidade do Minho presentes na reunião realizada na Suíça

DR
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de recuperação defensiva, as ma-
deirenses acabaram por “cavar”
um fosso no marcador, chegando
ao intervalo a vencer por 11 golos.

Na segunda parte, o Alavarium
melhorou ofensivamente, redu-
ziu o número de falhas técnicas,

mas nunca conseguiu aproxi-
mar-se no marcador, com as ma-
deirenses sempre a controlarem a
partida, garantindo uma vitória
inequívoca.

No Madeira SAD, destaque
para Filipa Silva e Juliana Sousa,

enquanto no Alavarium, Cláudia
Correia esteve a bom nível, bem
como Sandra Costa, que, após uma
longa carreira, abandona a moda-
lidade com uma excelente exibi-
ção, sendo justamente homenage-
ada no final do encontro pelo pú-

blico presente e pelas colegas de
equipa, num momento muito
emotivo.

Apesar da derrota, o Alavarium
alcançou uma sensacional quinta
posição, que é o melhor resultado
da história do clube e que pode

� Na última jornada do Nacional
da 1.aª Divisão, a equipa feminina
do Alavarium recebeu o Madei-
ra SAD. No jogo da primeira vol-
ta, as aveirenses tinham rubrica-
do uma grande exibição no Fun-
chal, chegando a vencer ao inter-
valo, soçobrando apenas nos últi-
mos 15 minutos. Desta vez, tudo
foi diferente, com o conjunto insu-
lar a entrar disposto a resolver
cedo o jogo.

Imprimindo muita velocidade
aos contra-ataques e com o Ala-
varium a cometer muitas falhas
técnicas, para além de não se apre-
sentar ao melhor nível em termos

�A equipa de iniciados femininos
do Alavarium conseguiu um feito
históricopara o andebol aveirense:
ganhar um título nacional de clu-
bes. A formação orientada por Her-
lander Silva tinha no grupo cinco
jogadoras do escalão de infantis e foi
à Sobreda da Caparica surpreender
as restantes três adversárias na fase
final do Campeonato Nacional da II
Divisão, obtendo três vitórias em
outros tantos jogos e terminando
invicta no primeiro lugar, com nove
pontos.

A senda de vitórias iniciou-se na
sexta-feira, com uma vitória frente

ao Didaxis (Braga) pela margem
mínima (18-17) e continuou no sába-
do, com um triunfo frente ao Ca-
nelas (a formação de Estarreja ficou
no terceiro posto), por 23-21. O último
jogo, que ditou a conquista do troféu,
foi relativamente mais fácil, com o
jovem conjunto aveirense a vencer
o Quinta Nova, por 20-16.

Segundo o treinador, Herlander
Silva, “foram três batalhas muito
duras. Não estivemos nos melho-
res índices, pois os nervos de uma
geração que sempre teve poucos
hábitos de vitória falaram mais
alto em todos os encontros”, conta.

Mas para o treinador, e feitas as
contas, “a comitiva está toda de pa-
rabéns pelo título nacional agora
alcançado”.

“É um trabalho de várias pesso-
as, algumas delas que já nem estão
no clube, mas que permitiram que
estas jogadoras conseguissem
chegar onde chegaram”, conside-
rou Herlander Silva, que agrade-
ceu às jogadoras “pelo empenho”,
aos dirigentes “pela forma como
acompanharam esta equipa ao
longo do ano” e deixou um obriga-
do especial ao patrocinador, “a
LOVE TILES”.l

TREINADOR: Ulisses Miguel.
Sandra Costa; Diana Roque e Célia Couto;
Elin Almeida (1), Soraia Domingues (2),
Ivete Marques, Maria Loura (2), Catarina
Martins (2), Filipa Fontes (2), Ana Almeida,
Mariana Lopes (1), Cláudia Correia (8),
Inês Branco e Andreia Rodrigues.

TREINADOR: Duarte Freitas.
Esmeralda Gouveia e Virgínia Ganau;
Nathalie Lopes, Rita Alves (4), Cláudia
Aguiar (4), Ana Correia, Bebiana Sabino
(5), Márcia Abreu (1), Daniela Silva (2),
Ana Andrade (1), Filipa Silva (7), Mariela
Gonçalves (1), Renata Tavares (4) e
Juliana Sousa (5).

LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ÁRBITROS: João Basto e Júlio Cardoso
AO INTERVALO: 7-18

ALAVARIUM 18

MADEIRA SAD 34

II DIVISÃO NACIONAL DE INICIADOS FEMININOS

RESULTADOS

1.ª DIVISÃO FEMININOS

JOVEM FORMAÇÃO aveirense que se sagrou campeã nacional

A EQUIPA AVEIRENSE teve muitas dificuldades para ultrapassar a possante defensiva contrária

P
A

U
L
O

 R
A

M
O

S

1.ª DIVISÃO FEMININOS

FASE FINAL/14.ª JORNADA

Alavarium-Madeira SAD 18-34

Juve Lis- Col. João Barros 19-28

Colégio Gaia-Académico 29-28

Gil Eanes-Juve Mar 32-17

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Gil Eanes 14 14 0 0 470-28942

Madeira SAD 14 11 1 2 422-26837

Col. João Barros 14 10 1 3 351-27735

Juve Lis 14 6 2 6 321-36528

Alavarium 14 5 1 8 348-38625

Colégio Gaia 14 4 2 8 337-39824

Juve Mar 14 1 1 12 288-37817

Académico 14 1 0 13 276-45516

Campeão:Gil Eanaes.

2.ª DIVISÃO MASCULINOS

FASE DE APURAMENTO

ZONA NORTE/11.ª JORNADA

Callidas-Alavarium 25-27

Académico-Santo Tirso 25-30

Modicus-Santa 30-25

Folga: S. Paio Oleiros.

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Académico 9 5 2 2 266-24441

S. Paio Oleiros 9 7 1 1 304-23241

Santo Tirso 10 7 1 2 297-28536

Alavarium 9 5 1 3 258-24933

Santana 9 2 1 6 251-27632

Modicus 10 3 2 5 238-25331

Callidas 10 0 0 10 240-31528

PRÓXIMA JORNADA

Santo Tirso-S. Paio Oleiros; Alavarium-Modicus;

Santana-Académico; Folga:Callidas.

Título inédito para o Alavarium

Derrota pesada na despedida
de uma época histórica
O Alavarium concluiu a temporada com uma derrota frente ao 
Madeira SAD, mas ainda pode chegar às competições europeias

valer às aveirenses um lugar nas
competições europeias na próxi-
ma época. Para tal, basta que a final
da Taça seja disputada entre dois
clubes que estejam nos quatro pri-
meiros lugares do campeonato, al-
go que acontece habitualmente.
Seria um feito histórico e faria o
Alavarium fechar com “chave de
ouro” uma época fantástica para o
andebol feminino do clube e de
Aveiro.l
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ALAVARIUM SAGRA-SE
CAMPEÃO NACIONAL
DA SEGUNDA DIVISÃO

ANDEBOL/INICIADOS FEMININOS P34
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TOME NOTA

HOJE EM VISEU... HOJE NA REGIÃO...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

‘1001 Cores’ na ESEV
O livro ‘1001 Cores’, da auto-

ria de Marta Guerreiro, é apre-
sentado, pelas 17h30, na biblio -
teca da Escola Superior de Edu -
ca ção de Viseu.

‘Feira à Nossa Moda’ 
em Silgueiros
A escola sede do Agru pa -

mento de Escolas de Silgueiros
acolhe, a partir das 9h00, a ‘Fei -
ra à Nossa Moda’, na qual deco -
r rem várias actividades. 

Exposição 
na escola do Viso
‘Indo eu, indo eu à história de

Viseu’ é o tema da exposição do

Pré-escolar do Agrupamento de
Escolas do Viso que está pa t en -
te até sexta-feira, no átrio cul-
tural da escola sede do Agru pa -
mento.

Dia Mundial da Criança
O Palácio do Gelo Shopping

centra todas as suas atenções nos
mais pequenos, assinalando o
“Dia Mundial da Criança” com
diversas actividades lúdicas e
criativas que estarão dis po ní veis
a todos os que visitarem o
Palácio do Gelo. No mesmo dia,
no âmbito do “Dia Mundial do
Ambiente” será também inau-
gurada uma exposição fotográfi-
ca alusiva ao tema “Limpar

Portugal".

Feira de Actividades 
no Pavilhão Multiusos
O Pavilhão Multiusos recebe,

a partir de hoje e até domingo, a
Feira de Actividades Lú di cas.
Organi zado pela Câ mara Muni -
ci pal de Viseu e a Ex povis, o
evento conta com passagem de
modelos, gincana de insufláveis,
música e karaoke. Além disso, é
possível brincar às profissões e
participar num concurso de
aviões de papel. O pavilhão
encontra-se aberto hoje e aman-
hã, das 9 às 18h00, na sexta, das
9h00 às 20h30, e nos res tantes
dias das 15h00 às 20h00.

Crianças de Tondela no estádio
O Município de Tondela vai organizar o

encontro concelhio do projecto ‘Viv’a Escola’, que
reunirá alunos de todas as escolas do 1.º ciclo e
jardins-de-infância do concelho no Complexo
Desportivo do Estádio João Cardoso.

Dia Mundial da Criança 
em Moimenta da Beira
Cerca de 800 crianças são esperadas em

Moimenta da Beira para as co memorações do
Dia Mundial da Criança. A iniciativa é organiza-
da pela Câ mara Municipal de Moimenta da
Beira, em par ce ria com o Agrupamento de
Escolas. O programa prevê inúmeras actividades. 

‘A Fada Oriana’ 
no Teatro Ribeiro Conceição

A Urze Teatro leva, a partir de hoje e até sába-
do, à cena a peça ‘A Fada Oriana’, no Tea tro

Ribeiro Conceição, em Lamego. O apelo à curio -
sidade e à vontade de conhecer, e sobretudo à ele-
vação da poesia definem um espetáculo ampli-
ador dos sentidos do público para um mundo de
aprendizagem de valores, verdade e solidarie -
dade.

Largada de balões em sete municípios

A ADRIMAG, em parceria com as sete
câmaras municipais suas associadas, leva a efeito
uma mega largada de balões. A actividade visa
promover o envolvimento de crianças, pais, edu-
cadores e população em geral nas comemorações
do 20º aniversário da ADRIMAG.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Dia do Município em Mortágua 
O concelho de Mortágua comemora, amanhã,

a partir das 15h00, o Dia do Município, com uma
sessão solene que se realizará no Centro de
Animação Cultural. O programa prevê a entrega
da Medalha de Ouro de Mérito Municipal ao
Centro Cultural e Recreativo da Marmeleira e a
abertura ao público do Centro Educativo e
Creche de Mortágua.

Equipas de andebol em Mangualde
Amanhã, as equipas que vão participar em

mais uma etapa do campeonato ‘Next 21 -
Campeonato de Andebol Júnior Masculino’, que
decorre em Mangualde até sábado, são recebidas,
pelas 16h00, no salão nobre da Câmara
Municipal.

Jornadas em Tarouca
O Pavilhão Gimnodesportivo da de Tarouca

recebe, a partir de amanhã e até sábado, as II
Jornadas Educação, Formação e Emprego e a XIV
Feira do Livro.

Alcoolismo debatido em Resende
Realiza-se sexta-feira, a partir das 9h00, no Au -

ditório Municipal de Resende, a conferência ‘Al -

coolismo: Uma Perspectiva Preventiva’. O evento
conta com a presença da vereadora da Ac ção So -
cial, Dulce Pereira.

Formação em hidroginástica
em Vila Nova de Paiva
A Piscina Municipal de Vila Nova de Paiva vai

ser palco, no próximo sábado, de um ciclo de for-
mação de hidroginástica. O evento decorre entre
as 14h30 e as 18h30.

Semana Gastronómica 
do Cabrito em Tondela
A Confraria Gastronómica do Cabrito e da

Serra do Caramulo, a Junta de Freguesia do
Guardão e o Pelouro do Turismo do Município
de Tondela organizam, de 9 a 12, a V Semana
Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo
e a XII Feira de Artesanato e Produtos Locais, que
terão lugar no Caramulo.

Feira do Livro em Santa Comba Dão
De 9 a 12, realiza-se, no Largo da Feira Semanal

de Santa Comba Dão, a 3.ª edição da Feira do
Livro, uma iniciativa da Biblioteca Municipal
Alves Mateu, sco-organizada pela Junta de
Freguesia local e Agrupamento de Escolas.

Promoção da leitura
A equipa das bibliotecas es -

colares está a organizar múlti-
plas actividades de promoção
da leitura, as quais estão inseri-
das no projecto ‘Grão Vasco a
Ler’, a realizar quinta-feira, das
14 às 22h30, na Praça da Re -
pública (Rossio).

Rastreio 
do cancro da mama
Uma unidade móvel de

mamografia do Núcleo Regio -
nal do Centro da Liga Portu -

guesa Contra o Cancro está
junto ao Centro de Saúde de
Viseu I, onde é disponibilizado
o serviço gratuito de exame
ma mográfico digital. Pode ser
realizado de segunda a quinta-
feira, das 9h00 às 18h30 e, às
sextas-feiras das 9h00 às 12h30
e das 14h00 às 17h00.

Dia das Profissões
na Mariana Seixas
A Escola Profissional Mariana

Seixas vai promover, amanhã, o
Dia das Profissões. A iniciativa

visa divulgar a oferta educativa
da Escola.

Passeio pedestre
pela Rota da Carqueja
A Câmara Municipal de Vi -

seu vai promover, no próximo
sábado, dia 4, a partir das 17h00,
um passeio pedestre pela Rota
da Carqueja, na freguesia de
Barreiros. A autarquia dá assim
início à edição deste ano de pas-
seios que aproveitam os percur-
sos criados para a Rede Munici -
pal de Percursos Pedestres.

Escola de Torredeita
entrega diplomas

A Escola Profissional de Torredeita realiza
a tradicional cerimónia de bênção e entrega
dos diplomas aos alunos que concluíram os
seus cursos em 2010. O programa inicia-se às
11h30 com missa celebrada na Igreja
Paroquial de Torredeita, seguida da bênção
dos diplomas. Às 15h00 decorre a entrega
dos diplomas.

Página 12



A13

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 7,98 x 6,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35782463 01-06-2011
Andebol
Carlos Carneiro (Benfica)
é o “MVP” da época

Carlos Carneiro, do Benfica, foi considerado o MVP 

do Andebol 1 na época de 2010/11, segundo os dados 

recolhidos e tratados jornada a jornada pelo Andystat. 

Terminada a competição, e para efeitos de apuramento 

estatístico, foram apenas contemplados os jogadores 

dos clubes que disputaram o grupo A.

Assim, Carlos Carneiro — 81 vezes internacional sé-

nior A — foi o mais pontuado, com 88,38 pontos, sendo 

considerado o jogador mais valioso da competição.
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Andebol feminino

Didáxis é vice-campeã nacional     

A equipa de iniciadas em 
andebol da Didáxis (Riba de 
Ave) sagrou-se, no passado 
fim-de-semana, vice-campeã 
nacional da 2.ª Divisão da mo-
dalidade. A fase final decor-
reu em Almada com a parti-
cipação das quatro melhores 
equipas do nacional da 2.ª Di-
visão: Alavarium (Aveiro), Ar-
senal de Canelas (Estarreja), 
Quinta Nova (Almada) e Di-
dáxis (Riba de Ave). 

Dos três jogos disputados, 
as meninas de Riba de Ave 
venceram dois, tendo perdido 
pela margem mínima com a 
equipa que acabou por se sa-
grar campeã, o Alavarium.

A equipa é orientada por 

Artur Fernandes e dela fazem 
parte as atletas: Cátia Marques, 
Ana Baptista, Amélia Maia, So-

fia Fernandes, Margarida Cos-
ta, Francisca Leite, Filipa Fer-
nandes, Ana Rodrigues, Cristia-

na Ribeiro, Diana Oliveira, Ana 
Coelho, Carina Torres, Glória 
Sampaio e Andreia Marques.

Equipa de iniciadas da Didáxis

DR
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