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Equipa de andebol da UMinho continua a alimentar a ambição de chegar às medalhas

EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

Andebol da UMinho assegura
presença nas meias-ﬁnais
> redacção

No jogo dos quartos-ﬁnais deste Europeu,
a UMinho defrontou e venceu sem diﬁculdade a Université Franche-Comté
(França) por 37-20 e continua a sua caminhada rumo à grande ﬁnal do Campeonato que está decorrer em Katowice (Polónia). Para isso os minhotos só têm que
ultrapassar no próximo jogo a equipa de
Opole University of Technology (Polónia), mas a qualidade dos lusos deixa
boas perspetivas.
Na última partida e que determinaria o
acesso às meias-ﬁnais, jogaram o 1.º classiﬁcado do Grupo B contra o 4.º do Grupo
A. O favoritismo da UMinho, não só pelo
1.º lugar do grupo mas também pelo andebol praticado, era uma realidade. E a
equipa lusa cumpriu a expectativa.
Apesar de ser o último classiﬁcado do
outro grupo, os técnicos da UMinho,
Gabriel Oliveira e Eduardo Fernandes,
não quiseram menosprezar ninguém.
Pediram aos seus atletas para jogarem o
seu melhor e eles assim o ﬁzeram.
Tanto na primeira como na segunda
parte (tem sido jogo atrás de jogo, trocar

o sete ao intervalo) os minhotos iam
alargando o resultado, davam um bom espectáculo e iam agradando a quem estava
presente. Com uma defesa fortíssima, comandada por Humberto Gomes (MVP
deste jogo) e Bruno Dias na segunda
parte, os contra-ataques e as jogadas rápidas de ataque, conduziram a um resultado
bastante desequilibrado: UMinho 37 Université Franche-Comté 20.
Depois de eliminada nos quartos-de-ﬁnal do Europeu de Futebol Universitário,
ao perder com a fortíssima Universidade
russa de Kuban State por 2-0, a equipa da
de futebol da UMinho voltou a perder,
desta feita por 2-1, com a Universidade
de Bielefeld (Alemanha), na partida pela
disputa do 5.º lugar da competição.
Segue-se o jogo de despedida da competição contra a Universidade Haute
Ecole de Namur-Liège-Louxermbourg,
vinda de Bélgica, partida que serve para a
atribuição do 7º e 8º lugar.
A equipa minhota está determinada, certamente, sair em grande desta competição, e mantendo a excelente imagem
que até agora vem causado neste campeonato Europeu.
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Sete agrupamentos escolares do distrito de Bragança, associam-se à FAP para dinamizar a nossa
modalidade. A Federação de Andebol de Portugal acaba de celebrar mais um protocolo, que desta feita
teve como parceiro uma parte importante dos Agrupamentos Escolares do Douro Superior. Para o
próximo dia 12 de Julho está agendada a assinatura de novo protocolo, com um conjunto de
agrupamentos do Bragança Norte. Com estes dois protocolos, quase todo o distrito de Bragança
passará a contar pela primeira vez com a prática do andebol em todas as escolas, em quase todos os
concelhos. Esta prática expressar-se-à de diversas formas, que vão desde a introdução do andebol
como modalidade oficial de Desporto Escolar nestes estabelecimentos de ensino até à cooperação
inter-concelhia na organização de eventos de promoção. Foram sete os signatários do protocolo
assinado esta quinta-feira: Centro de Formação de Associações de Escolas do TUA e Douro Superior,
Ag rupamentos Escolares de Alfandega da Fé; Freixo de Espada à Cinta; Mirandela; Moncorvo; Vila
Flor; Carrazeda de Ansiães e Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Seguem-se a
12 de Julho os Agrupamentos Escolares de Abade Baçal, Miguel Torga e Emídio Garcia, em Bragança,
bem como o Agrupamento de Macedo de Cavaleiros. Até agora a prática do Andebol no distrito de
Bragança estava confinada ao concelho de Vinhais pelo que a assinatura destes protocolos representa
um grande salto para o desenvolvimento da nossa modalidade nesta região transmontana.
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Alavarium vai disputar
a Taça EHF
ANDEBOL Portugal vai estar,
na próxima época, representado nas competições europeias por nove clubes, quatro
masculinos e cinco femininos,
confirmou, ontem, a Federação de Andebol de Portugal.
A equipa aveirense do Alavarium, actual campeã nacional, optou por disputar a Taça

EHF, em detrimento da exigente, do ponto de vista financeiro, Liga dos Campeões. O
Colégio João de Barros participará igualmente na Taça EHF,
o JAC Alcanena e o Colégio de
Gaia irão disputar a Taça Challenge, ao passo que a Juventude Desportiva do Lis inscreveu-se na Taça das Taças.|
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saNta CrUz da Lagoa e sportiNg CLUbe da Horta

Vasco Cordeiro felicita campeões nacionais
de Patinagem Artística e Andebol
O Presidente do Governo dos Açores felicitou o Clube de Patinagem
de Santa Cruz da Lagoa e o Sporting
Clube da Horta, que se sagraram,
neste fim de semana, campeões nacionais de Patinagem Artística, no
escalão de Cadetes, e de Andebol,
em Juvenis, respetivamente.
O clube da Lagoa obteve o título
por equipas no Campeonato Nacional de Patinagem Artística que de-

correu no Entroncamento, enquanto que o clube da Horta sagrou-se
Campeão Nacional da II Divisão
de Andebol, conseguindo assim a
subida à I Divisão nacional no seu
escalão.
Na mensagem que enviou ao Clube
de Patinagem de Santa Cruz, Vasco
Cordeiro salientou que “este título
por equipas dá bem nota do excelente trabalho desenvolvido com os

jovens atletas e que constitui um
exemplo inspirador para a Juventude Açoriana”.
Sobre o título de Campeão Nacional
de Andebol, o Presidente do Governo realçou, na mensagem enviada,
que “este feito desportivo constitui
a melhor garantia de que o Andebol
tem o futuro garantido ao mais alto
nível no Faial, honrando assim a excelente tradição que esta modalida-

de tem na ilha e que tantas alegrias
já deu aos Açorianos”.
“É com grande regozijo que vemos
o Desporto Açoriano, nas suas mais
variadas vertentes, a disputar e a
vencer competições nacionais de
prestígio, títulos esses que são o culminar do trabalho e da dedicação de
atletas, técnicos e dirigentes e que
muito honram os Açorianos”, concluiu o Presidente do Governo.
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A Federação portuguesa de andebol confirmou esta sexta-feira que serão nove os clubes a
participarem nas competições europeias na época 2013/2014.
No setor masculino, o FC Porto vai tentar a qualificação para a Liga dos Campeões, Benfica e Sporting
vão disputar a Taça EHF e o Águas Santas a Taça Challenge.
Quanto ao setor feminino, o Alavarium, campeão nacional optou por jogar a Taça EHF em vez da Liga
do Campeões, devido a questões financeiras. Também na Taça EHF irá estar o Colégio João de Barros.
JAC Alcanena e Colégio de Gaia irão disputar a Taça Challenge enquanto a Juventude Desportiva do
Lis estará na Taça das Taças.
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Paulo Ferraz é um dos responsáveis da secção e guarda-redes da equipa sénior

Novo ciclo
no andebol
do Académico
Projecto A secção de andebol foi renovada e pretende
levar a cidade à 1.ª Divisão Nacional
Silvino Cardoso
O Académico de Viseu, apesar
de todas as dificuldades sentidas para manter em actividade
uma das modalidades que tem
sido referência para o clube,
não se tem poupado a esforços
para que a prática seja cada
mais abraçada pelos jovens.
Uma opção para a juventude
ter a oportunidade de praticar

desporto competitivo de pavilhão, 'semeando' para colher
mais tarde frutos que possam
dar à cidade, à região e ao distrito, um Académico a competir
ao mais alto nível nacional.
O Académico de Viseu tem
sido nas duas últimas épocas a
única referência da modalidade
em termos de de competição
sénior, mas a chagada ao mais
alto escalão do andebol nacio-

nal ainda não aconteceu, o que
quer dizer que ainda não foi
concretizado um dos objectivos que já, por diversas vezes
foi assumido. A 2.ª Divisão e a
3.ª Divisão Nacional, mas esta
do que a primeira, tem sido os
campeonatos disputados nos
últimos anos, com jogadores
totalmente amadores e que
têm outras profissões, não permitindo que os treinos e a res-

tante preparação para os jogos
não seja a mais desejada.
Mesmo assim, à excepção, da
última temporada a equipa tem
tido participações excelentes
lutando pela subida até, praticamente, à última jornada.
Mas a mentalidade parece ter
mudado e os novos elementos
que compõem a secção de andebol, parecem apostados em
levar por diante um projecto
assente em bases sólidas, levando a cabo iniciativas que
apontem para a meta da chegada ao escalão maior sénior
do andebol nacional.
É nesse projecto que se inclui
já a I “Mega Festand ATL do
Académico” que começa hoje
pelas 14h00 no Campo 1.º de
Maio
Paulo Ferraz, o guarda-redes
da equipa sénior e um dos elementos responsáveis pela secção, disse ao nosso jornal que
o objectivo do evento “tem em
vista incentivar os mais jovens
a terem gosto pela prática do
andebol, aproveitando a disponibilidade da Escola de Andebol do Académico para esse
efeito”
“É necessário começar pelos
mais jovens e é por isso que o
'Mega Festand' se destina preferencialmente a bambis, minis e
infantis, de ambos os sexos. Contamos com a presença de vários
clubes e escolas do distrito, com
predominância de equipas do
norte do distrito onde a prática
competitiva nos escalões está
mais activa”, afirmou
Aquele dirigente não tem dúvida de que “vai ser uma grande festa, dentro e fora do
Campo 1.º de Maio”. |
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SENIORES E FORMAÇÃO
Arsenal da Devesa
aposta no andebol
O Arsenal da Devesa
oficializou já a sua inscrição
na Associação de Andebol
de Braga para a nova temporada desportiva, onde
disputará o campeonato
nacional da terceira divisão,
e ainda as provas de minis
e bambis.
Tradicionalmente voltado
para o futebol, o Arsenal
da Devesa abre assim as
portas ao andebol, colmatando uma lacuna que existe
na cidade de Braga.

Arsenal tem hoje a festa dos campeões
A outro nível, o Arsenal da Devesa agendou para
hoje, a partir das 20h30, no Restaurante “O Lago”, no
Parque da Ponte, a festa de campeões e vice-campeões
das suas equipas de iniciados e juvenis. Recorde-se
que os iniciados foram campeões da primeira divisão
da AF Braga e os juvenis foram finalistas da Taça AF
Braga.
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EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

Equipas da UMinho lutam
pelas meias-finais
DR

Voleibol feminino em ação

As equipas da UMinho
que estão a disputar os
europeus (andebol masculino, futebol 11 masculino
e voleibol feminino) terminaram a primeira fase
dos seus campeonatos e
vão agora lutar pela passagem às meias-finais da
prova. Se para o andebol
a tarefa se avizinha fácil,
já para o futebol e volei-

bol a empreitada deverá
ser árdua.
No andebol, o último
jogo da primeira fase foi
mais um “passeio no parque”. A UMinho defrontou a University JJ Strossmayera Osijek (Croácia)
e venceu por 36-23, conquistando o primeiro lugar no grupo.
Na discussão do acesso

às meias-finais da prova,
a equipa minhota irá defrontar a equipa francesa da Université de Franche-Comté, 4.ª classificada do grupo A.
Neste embate, a UMinho
apresenta-se mais uma vez
como favorita, não fosse o
seu plantel de luxo, composto quase na totalidade por atletas que já es-

tiveram ou estão a jogar
na primeira divisão, tais
como Humberto Gomes,
Bruno Dias, Fábio Vidrago,
Cláudio Mota, João Santos, Hugo Rosário, Tiago
Pereira, Rui Silva, Nuno
Silva, Nuno Rebelo, Miguel Sarmento, Rui Lourenço, João Gonçalves e
João Ferreira.
No futebol, a UMinho
vai encontrar na fase seguinte a Kuban State University (Rússia
No voleibol feminino,
após a primeira fase em
que a equipa da UMinho
venceu um jogo e perdeu
outro, as minhotas vão defrontar nos quartos-finais
a equipa da Technical University of Chemnitz (Alemanha) que é uma das
grandes favoritas, a par
das russas à vitória final
neste campeonato.
Na partida que decidia
o primeiro lugar do Grupo
C, as minhotas apesar da
boa réplica, perderam por
3-1 com as norueguesas da
Bergen Student SC.
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Redação, 28 jun (Lusa) -- Portugal vai participar nas competições europeias de andebol de 2013/2014
com nove clubes, quatro masculinos e cinco femininos, confirmou hoje a Federação de Andebol de
Portugal (FAP).
No setor masculino, o campeão nacional FC Porto vai lutar pela qualificação para a Liga dos
Campeões, Benfica e Sporting participam na Taça EHF e o Águas Santas na Taça Challenge.
Quanto ao setor feminino, são cinco os clubes que vão competir na Europa, tendo o campeão nacional
Alavarium optado por disputar a Taça EHF em detrimento da exigente, do ponto de vista financeiro,
Liga dos Campeões.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL

• Taça das Confederações de 2013, no Brasil,
até domingo. • As equipas de Sub-12 e Sub13 do CD Nacional no Torneio Internacional de
Fermentelos, até domingo. • Selecção Nacional Sub-20 no Mundial da categoria, na Turquia, com José Sá (guarda-redes do Marítimo),
até dia 13 de Julho. • Selecção Sub-14 da
Madeira no Torneio Lopes da Silva Inter-Associações em Bragança (Macedo de Cavaleiros,
Vinhais e Mirandela), até amanhã. Hoje, jogo
com o Porto, 9h30. • Captações para o futebol
jovem do AC Milan/Madeira, 19h, Ribeira
Brava. • Equipas do AC Milan/Madeira na Copa
do Guadiana, em Vila Real de Santo António,
até domingo.
AUTOMOBILISMO

• Apresentação da Edição 2013 do Rali Vinho
da Madeira, 12h, sede do Club Sports da Madeira, Avenida Arriaga. • Inscrições para o 1.º
Rali Municípios de Santa Cruz e de Machico,
até hoje. • WTCC (Mundial de Turismo) no Circuito da Boavista, Porto, até domingo.
ANDEBOL

• 29.ª Edição do “Madeira Handball”, pelo
Académico do Funchal, 10h/19h30, Pav. Funchal, até domingo.
DESPORTO ESCOLAR

• Torneio de Futebol – Liga dos Campeões Inter-Escolas Femininos, 9h/18h, Escola Básica
2.º e 3.º Ciclos dos Louros.
BASQUETEBOL

• Torneio Minicesto 2013 (Mini-10 e Mini-12),
até quarta-feira. • Apresentação do Torneio do
CAB-Madeira 2013, 16h, Loja “FNAC”, MadeiraShopping, no Funchal.
ATLETISMO

• Francisco Gouveia (CD “Os Especiais”) no
Campeonato da Europa de Síndrome Down,
pela Selec. Nacional, Roma, Itália, até domingo.
JET SKI

• Assembleia-Geral da Associação de Jet Ski e
Motonáutica da Madeira (Eleição dos Órgãos
Sociais – quadriénio 2013/17), 19h/20h, Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.
ANDEBOL DE PRAIA

• Inscrições para o Circuito de Andebol de
Praia (3 etapas), na Marina do Lugar de Baixo,
Calheta e Santana.
TÉNS

• Sorteio da 4.ª Etapa do Circuito Regional
“Smashtour” de 2013 (atletas menores de 10
anos), 11h, sede da Associação. • Torneio de
Wimbledon (3.º Grand Slam da época), em
Londres, até dia 7 de Julho.
VELA DE CRUZEIRO

• Clube Naval do Funchal realiza Regata de
São Pedro, para a classe de Cruzeiro, 19h.
CANYONING

• Inscrições para as 2.ªs Jornadas Técnicas
Regionais de Canyoning, no Parque Ecológico
do Funchal, pelo Clube Aventura da Madeira,
até hoje. • Inscrições para o 8.º Curso de Iniciação ao Canyoning, direccionado para todos
os interessados, até hoje.
DIVERSOS

• O Club Pés Livres da Madeira – Associação
de Montanhismo realiza passeio/viagem/excursão à Polónia, até 9 de Julho.
TRAIL

• Inscrições para o 1.º Trail do CD Garachico
(16 e 28 km).
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Portugal vai participar nas competições europeias de andebol de 2013/2014 com nove clubes, quatro
masculinos e cinco femininos, confirmou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP). No setor
masculino, o campeão nacional FC Porto vai lutar pela qualificação para a Liga dos Campeões, Benfica
e Sporting participam na Taça EHF e o Águas Santas na Taça Challenge. Quanto ao setor feminino,
são cinco os clubes que vão competir na Europa, tendo o campeão nacional Alavarium optado por
disputar a Taça EHF em detrimento da exigente, do ponto de vista financeiro, Liga dos Campeões. O
Colégio João de Barros participará igualmente na Taça EHF, JAC Alcanena e Colégio de Gaia irão
disputar a Taça Challenge e a Juventude Desportiva do Lis a Taça das Taças. Siga-nos no Facebook e
no Twitter.
, 28 junho de 201317:58
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/

O FC Porto irá lutar pela qualificação para a Liga dos Campeões...
Por Record
Portugal vai participar nas competições europeias de andebol de 2013/2014 com nove clubes, quatro
masculinos e cinco femininos, confirmou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP). No setor
masculino, o campeão nacional FC Porto vai lutar pela qualificação para a Liga dos Campeões, Benfica
e Sporting participam na Taça EHF e o Águas Santas na Taça Challenge. Quanto ao setor feminino,
são cinco os clubes que vão competir na Europa, tendo o campeão nacional Alavarium optado por
disputar a Taça EHF em detrimento da exigente, do ponto de vista financeiro, Liga dos Campeões. O
Colégio João de Barros participará igualmente na Taça EHF, JAC Alcanena e Colégio de Gaia irão
disputar a Taça Challenge e a Juventude Desportiva do Lis a Taça das Taças.
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Portugal vai participar nas competições europeias de andebol de 2013/2014 com nove clubes, quatro
masculinos e cinco femininos, confirmou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP). No setor
masculino, o campeão nacional FC Porto vai lutar pela qualificação para a Liga dos Campeões, Benfica
e Sporting participam na Taça EHF e o Águas Santas na Taça Challenge. Quanto ao setor feminino,
são cinco os clubes que vão competir na Europa, tendo o campeão nacional Alavarium optado por
disputar a Taça EHF em detrimento da exigente, do ponto de vista financeiro, Liga dos Campeões. O
Colégio João de Barros participará igualmente na Taça EHF, JAC Alcanena e Colégio de Gaia irão
disputar a Taça Challenge e a Juventude Desportiva do Lis a Taça das Taças. Conteúdo publicado por
SportInforma c/ Lusa Leve o Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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Redação, 28 jun (Lusa) -- Portugal vai participar nas competições europeias de andebol de 2013/2014
com nove clubes, quatro masculinos e cinco femininos, confirmou hoje a Federação de Andebol de
Portugal (FAP).
No setor masculino, o campeão nacional FC Porto vai lutar pela qualificação para a Liga dos
Campeões, Benfica e Sporting participam na Taça EHF e o Águas Santas na Taça Challenge.
Quanto ao setor feminino, são cinco os clubes que vão competir na Europa, tendo o campeão nacional
Alavarium optado por disputar a Taça EHF em detrimento da exigente, do ponto de vista financeiro,
Liga dos Campeões.
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GarciCup’13

135 equipas, muitos jogos e muita música
 Joana Sousa
O GarciCup’13 ainda não
começou e está já a ser um
sucesso com 135 equipas
confirmadas, entre as quais seis
equipas internacionais.
Com um orçamento de
aproximadamente 50 mil euros
só para a parte desportiva, o
evento vai contar com andebol
de praia, andebol adaptado e
andebol indoor.

Para a realização destes jogos
são necessários vários espaços
desportivos cedidos por
equipas locais, areia para ser
colocada nas margens do Rio
Antuã onde se realizaram as
provas de andebol de praia e
são necessárias alguns arranjos
para acolher o Andebol 4 All,
torneio de andebol adaptado.
Rui Silva, presidente do
Estarreja Andebol Clube
agradeceu publicamente o
apoio da “Câmara Municipal de
Estarreja, da Câmara Municipal

da Murtosa e da Administração
do Porto de Aveiro, os dois
últimos porque cederam a areia
necessária para as margens do
Antuã”.
Dinis Pinto, responsável pela
parte cultural do evento, afirma
que “é com grande esforço qua
s quatro escolas de samba
acarretam com os nove mil
euros necessários para o Samba
Sport Fest” que vai decorrer no
fim-de-semana de 28 a 30 de
junho com workshops, trios
eléctricos e concertos.
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Andebol
A Secção de Andebol
realizou
a
Festa
de
Encerramento da época 2012/
2013, com vários jogos ao
longo do dia 15 de junho, no
seu
pavilhão.
Foram
convidadas as equipas do
Salreu, Artística de Avanca,
Alavarium e Santa Joana
(Maia). Foi ainda entregue
pela Direcção, à ex-atleta do
Saavedra Guedes, Ana
Almeida, uma placa de
reconhecimento do seu
mérito desportivo, que em
representação do seu actual
clube Alavarium, se sagrou
campeã nacional de andebol
em Seniores Femininos.
Recorde-se que o Saavedra
Guedes vai ainda participar no
Garci Cup no final deste mês.
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Comemorações no sábado

Secretário-geral da YMCA presente em Foz de Arouce
As celebrações do 95.º
aniversário da ACM de
Coimbra realizam-se, sábado, no campo da associação, em Foz de Arouce
(Lousã), onde para além
dos sócios, atletas e amigos
estarão várias entidades.
Uma presença importante será a de Juan Simões
Iglesias, secretário-geral da

YMCA da Europa (a aliança europeia das associações
cristãs da mocidade), um
PDGULOHQRÀOKRGHSDLSRUtuguês, nascido na zona de
Castelo Branco, e de mãe
HVSDQKROD
“Esta é uma presença
importante para nós, pois
WUDWDVH GH XP UHFRQKHFLmento por parte de uma

organização internacional”, refere o presidente
da Direcção da ACM de
Coimbra.
)DXVWR &DUYDOKR GHVtaca, igualmente, que, ainda este mês, a associação
conimbricense recebeu
elementos de delegações
de ACM estrangeiras, nomeadamente de S. Paulo

O campo Conde Foz de Arouce é um local aprazível da ACM Coimbra

(Brasil), de um membro da
Aliança Mundial, que está
sediada em Zurique (Suíça),
e de um representante da
YMCA da Holanda.
“Os objectivos da ACM
em todo o mundo estão asVHQWHVQXPDÀORVRÀDKXPDnista, valores comuns a todo
o tipo de construção social”,
VXVWHQWD )DXVWR &DUYDOKR
acrescentando que “todas as
actividades visam um ponto
comum, que é a formação
da juventude na construção
da cidadania, para procurar
evitar alguns dos problemas
FRPTXHDVRFLHGDGHKRMHVH
depara”.
O programa comemorativo dos 95 anos da ACM de
Coimbra, no campo Conde
de Foz de Arouce, desenrola-se no sábado, a partir das
K FRP DFWLYLGDGHV O~dicas e recreativas, com participação livre e gratuita, que
incluirá jogos tradicionais
DQGDVPDOKDMRJRVGLGiFWLFRV ]DUDEDWDQDLQVXÁiYHLV
H SHODV K XP SDVVHLR
IRWRJUiÀFR
A recepção aos convidados será a partir das
K HVWDQGR PDUFDGD
SDUD DV K D DEHUWXUD
GD H[SRVLomR IRWRJUiÀFD

com o almoço-convívio
D FRPHoDU SHODV K
incluindo momentos musicais com Ad Libitum
Gospel e pelos Antigos
Tunos da Universidade

de Coimbra (tangos), intervenções das entidades
presentes, assim como
um momento de recoQKHFLPHQWRHDHQWUHJDGH
diplomas.

Protocolos com instituições

Vasta colaboração
com a comunidade
Confor me destaca
)DXVWR&DUYDOKR´QRTXDdro das suas valências a
ACM de Coimbra estabeleceu protocolos objectivados para a intervenção junto da comunidade,
disponibilizando-se para
oferecer as suas vivências,
potencialidades, recursos
KXPDQRVHPDWHULDLVµ
Refira-se, igualmente,
que a ACM de Coimbra é
a representante das associações privadas que deVHQYROYHPQRFRQFHOKRGH
Coimbra, actividades desportivas, culturais e recreativas destinadas a crianças e
jovens no âmbito da CPCJ
(Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens).
Os protocolos que a

associação tem em curso
envolvem as seguintes
entidades: AIESEC; Antigos Tunos da Universidade de Coimbra; APPC
- Associação de Paralisia
Cerebral de Coimbra; A
Pequena Sereia - Actividades de Tempos Livres,
Lda; Associação Cultural
Alternativa; CEIFAC; Colégio S. José; Cooperativa
de Ensino de Coimbra;
CAD - Associação de
Coimbra Basquete; Casa
da Madeira de Coimbra;
Federação de Andebol de
Portugal; Grupo Alves
Bandeira; ISCAC; Obra
de Promoção Social do
Distrito de Coimbra; Teatro Académico de Gil
Vicente.
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ANDEBOL

SELECÇÃO DE BRAGA
TERMINA EM SEGUNDO
A Didáxis, Cooperativa de
Ensino de Riba de Ave acolheu, no fim-de-semana de
8 e 9 de Junho, a Fase Final

do Torneio de Seleções
Femininas de 1996-97-98,
que representam as Associações de Braga, Madeira,

Aveiro e Leiria.
A selecção de Aveiro foi a
vencedora da competição,
seguida da de Braga, Ma-

deira e Leiria.
A competição decorreu no
Pavilhão da Didáxis, em
Riba de Ave, sempre com
muita gente a assistir naquela que foi uma grande
festa de promoção da modalidade.
A selecção de Braga, com
6 atletas da Didáxis, chegou a esta fase da competição cem por cento vitoriosa, mas não conseguiu
materializar o favoritismo
depois de ter perdido logo
no primeiro dia, com a formação de Aveiro, que viria
a vencer o torneio.
Mesmo sem vencer, a
seleção de Braga conseguiu
o segundo lugar na competição. Todas as estruturas regionais ficaram
agradadas com as condições proporcionadas pela
Didáxis e o vereador do
Desporto da Câmara de
Vila Nova de Famalicão,
Leonel Rocha, esteve presente no último desafio da
seleção de Braga tendo
entregue uma lembrança
às jogadoras do distrito.
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2º Torneio de Andebol na Escola
Básica de Vouzela
c. m. vouzela

Foi no último dia
de aulas deste ano
letivo que se realizou o
2º Torneio de andebol
na Escola Básica de
Vouzela.
Com a colaboração da Escolinha
de A ndebol d a
Associação de S.
Miguel do Mato e
dos professores de E.
Física do 2º Ciclo foi 2º Torneio de Andebol da Escola Básica de Vouzela
possível proporcionar
aos alunos a realização de seis
A Escolinha de Andebol de S.
jogos durante a tarde.
Miguel do Mato marcou presença
Os jogos foram bem disputados
neste evento com todos os seus
num espírito bastante competitivo
atletas, treinadores e dirigentes.
e de muito fairplay.
O evento decorreu no Fontelo
No final, foram entregues
começando pela manhã com a
certificados de participação a
cerimónia de abertura e entretodos os participantes pela mão
ga de lembranças. De seguida
do coordenador da Escolinha de
houve uma demonstração de
Desporto - Andebol, o professor
andebol de praia no campo de
Jorge Marques, que felicitou todos
desportos de areia do Fontelo.
os alunos pela
Depois do almoço realizaramforma divertida como partici-se vários jogos de andebol nos
param neste torneio de andebol.
diferentes escalões. A escolinha
de S. Miguel do Mato participou
Escolinha de Andebol
com 4 equipas, uma de Bambis,
participou nas
2 de minis e 1 de infantis.
comemorações do 25
Foi uma tarde recheada de
aniversário da Associação
andebol com a participação de
de Andebol de Viseu
praticamente todos os clubes e
No passado sábado, dia 15 de
atletas da Associação de Andebol
junho, realizaram-se as comede Viseu. Fonte. Gabinete de Imprensa
do Município de Vouzela
morações do 25º aniversário da
Associação de Andebol de Viseu.
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Encontro Nacional de Minis Femininos em São Pedro do Sul
A APAESUL irá organizar
de 4 a 7 de Julho o Encontro
Nacional de Andebol de Minis
Femininos, competição destinada a atletas com idades entre os
9 e os 10 anos.
Esta organização tem a parceria da Federação de Andebol
de Portugal, Associação de
Andebol de Viseu, Câmara
Municipal de São Pedro do Sul,
Junta de Freguesia de São Pedro
do Sul, Agrupamento de Escolas
de São Pedro do Sul e Desporto
Escolar.
A competição terá lugar nos
pavilhões municipais de São
Pedro do Sul, Lameira e Vouzela.
As equipas ficarão alojadas na
Escola nº2 de São Pedro do Sul,
onde também farão as refeições.

Na competição participarão
22 equipas, num total de 350
atletas, 50 treinadores/dirigentes
e 25 árbitros.
Durante a competição serão
realizados 60 jogos, concursos
de livres de sete metros, contra-ataques e outras atividades que
visam concretizar o objetivo de
proporcionar a estes jovens atletas momentos inesquecíveis da
sua formação desportiva.
A escola de andebol dinamizada pela APAESUL em colaboração com o Clube do Desporto
Escolar do Agrupamento de
Escolas de São Pedro do Sul está
no seu segundo ano de existência,
contando atualmente com 80
atletas divididos pelos escalões
de minis (sub-10) masculinos e

femininos, infantis (sub-12) masculinos e femininos e iniciados
(sub-14) femininos. Para além
destes grupos está a trabalhar
extra competição o grupo de
bambis (sub-8).
Ao longo da presente época:
Os minis masculinos sagraram-se campeões distritais e vão
disputar o Encontro Nacional
de Minis Masculinos que se vai
realizar em Benavente, de 4 a 7
de Julho, em representação da
AA Viseu.
Os infantis masculinos conseguiram apurar-se para a 1ª
divisão distrital, terminando a
época em 8º lugar, entre as 16
equipas participantes.
As infantis femininas irão
disputar o Encontro Nacional

4 a 7 de Julho

de Infantis
Femininos,
uma vez
que foram a
equipa do distrito de Viseu
melhor classif icad a d a 1ª fase
do Campeonato
Nacional.

As iniciadas obtiveram semelhante resultado, tendo ainda
disputado o campeonato distrital
de Aveiro, onde se classificaram
em 3º lugar.
Junte-se a nós, apoie-nos em mais este projeto!
Depois da fase final de Infantis
Femininos, do I e II Termas
Andebol Cup, chegou agora a vez do
Encontro Nacional
de Minis Femininos
constituir um desafio,
para o qual iremos necessitar do apoio de todas as
forças da região.
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Ò Ò Andebol

SIR 1º de Maio
vence Taça Primavera

No último fim de semana disputaram-se
as finais da Taça Primavera e a SIR 1º
de Maio estava apurada para a final em
seniores femininos frente ao Benfica de
Castelo Branco
O jogo não começou
da melhor forma para a
equipa marinhense, que
a meio da primeira parte
estava a perder 9-6, diferença que se manteve
até ao intervalo, 15-12.
Ajustadas algumas lacunas a nível defensivo e
ofensivo, a equipa entrou
na segunda parte com
um novo ar, onde se destacam com grande mérito no resultado as duas
guarda-redes, Ana Carolina e Ana Isabel. De destacar ainda a atleta Ana
Dinis que foi a melhor
marcadora da equipa
e do jogo com 8 golos,
estabelecendo-se como
resultado 22-24 favorável à formação da SIR 1º
Maio. Alinharam as atletas Ana Isabel (GR), Ana
Ferreira, Rafaela, Vânia,
Mariana, Andreia, Ana
Dinis, Joana Moital, Mónica, Ana Carolina (GR),
Margarida; orientadas
pelo treinador Pedro
Nuno; dirigente: Catarina Silva.
Por sua vez, os iniciados tinham um caminho
mais difícil tendo de disputar ainda a meia-final
frente à Cister onde entraram muito fortes chegando à vantagem de 5-0
com relativa facilidade.
A SIR foi sempre superior

ao adversário, controlando em todos os aspetos
a partida, possibilitando que todos os atletas
jogassem. No jogo da
final frente ao Dom Fuas
a equipa rubricou a sua
melhor exibição da época, quer no ataque como
na defesa, anulando por
completo os atacantes
adversários. Foi um jogo
muito equilibrado durante toda a primeira parte,
por vezes com vantagem
para a SIR, outras com
vantagem para o Dom
Fuas, chegando ao intervalo com um empate a
12. Na segunda metade
tudo foi diferente, a equipa de Picassinos foi superior ao adversário, jogando com garra e determinação até conseguir uma
vantagem de 8 golos,
que permitiu ao treinador
rodar a equipa e vencer
por 28-21. Alinharam os
atletas Márcio Ferreira
(GR), João Ramos, Diogo
Alexandre, Cristiano Esteves, Francisco Gomes,
Ricardo Machado, Fábio
Silva (GR), Rafael Parracho, João Magalhães,
André Roseiro, Tomás Duarte, João Ferreira e Gonçalo, orientados pelo treinador António Rodrigo;
Diretores: José Alexandre
e Miguel Duarte. ß
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Lamego

Cerimónia de encerramento dos VII Jogos
Desportivos é já esta quinta-feira
A cerimónia de entrega de prémios dos
VIII Jogos Desportivos
do Município de Lamego realiza-se na próxima
quinta-feira, 20 de junho,
a partir das 21 horas, no
Parque Isidoro Guedes.
Após vários meses de
prova, durante os quais
centenas de jovens e menos jovens deram o seu
melhor para superarem
os adversários nesta histórica competição, chega
ao fim a grande festa do
desporto do concelho.
Organizado em conjunto pela Câmara Municipal e
pela empresa Lamego Con-

Vida, com o apoio de várias
associações e clubes da
região, este evento voltou a
promover a prática desportiva entre os lamecenses e
dinamizou os cidadãos para
que assumam um papel ativo no processo de sensibilização e estimulo à prática
desportiva ao longo da vida.
A cerimónia de encerramento, vivida sempre com
grande entusiasmo por largas centenas de pessoas,
contará este ano com uma
singela homenagem aos
atletas que a nível nacional
se evidenciaram e “colocaram Lamego num patamar
superior”.

corrida de orientação, jogos
tradicionais, minigolfe, voleibol, atletismo, futebol 7
e futebol 5.
PROGRAMA
DE
ENCERRAMENTO
20h30: Apresentação
no local, das coletividades e atletas (devidamente
acompanhados pelos seus
técnicos, diretores e representantes)
A edição 2013 dos Jogos Desportivos do Município abrangeu 12 disciplinas
distintas: andebol, btt, natação, boccia, ténis de mesa,

20h45: Organização
das coletividades junto das
zonas de bancada
21h: Início da cerimónia
de entrega de prémios
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