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Alexandre Silva

Duas das melhores equipas do
Andebol Feminino nacional de-
frontam-se amanhã, às 18.30
horas, em Aveiro. Frente-a-fren -
te o Alavarium e o Colégio João
de Barros medem forças no ata-
que aos lugares cimeiros da
prova, na qual a formação lide-
rada por Carlos Neiva defende
o título de bi-campeão.

No entanto, a importância do
jogo como jogo está relativizada
pela iniciativa idealizada pelo
Alavarium, que decidiu torná-
lo solidário e angariar alimentos
e produtos de higiene para de-
pois, numa campanha de lou-
var e apoiar, entregar ao cui-
dado das Florinhas de Vouga.

A ideia e a forma como se
transformou em campanha são
explicadas ao Diário de Aveiro
pela capitã da equipa do Ala-
varium, Filipa Fontes: “estáva-
mos na Roménia para disputar
as competições europeias
quando, em conversa de grupo,

surgiu esta possibilidade de aju-
darmos quem precisa. Quando
chegamos a Aveiro reunimos
com as Florinhas do Vouga, en-
tidade que escolhemos por ser
conhecida e por ser transversal
na ajuda que presta, e decidi-
mos avançar”.

As expectativas são “eleva-
das”, principalmente porque já
existe uma base no clube, numa
estratégia bem pensada: “o es-
calão sénior vai oferecer artigos
de higiene e os escalões de for-
mação alimentares. Só o clube
assegura, desta forma, cerca de

duas centenas de produtos.
Agora acreditamos que vamos
ter ‘casa cheia’ e que tudo au-
mentará”.

A “casa cheia” neste jogo ad-
vém, também, da importância
da partida para o Campeonato
Multicare da 1.ª Divisão Femi-
nina, algo que Filipa Fontes não
só não nega, como realça Filipa
Fontes: “é um jogo importante
para as duas equipas, que lutam
pelos lugares cimeiros”.

Por norma, a equipa do Ala-
varium LoveTiles já tem muito
público a assistir aos nossos
jogos e, com esta iniciativa, “es-
peramos que haja mais gente
a apoiar o Alavarium. E tanto
o clube adversário, como os
árbitros foram avisados e sen-
sibilizados e, por isso, também
esperamos que contribuam
pa ra esta campanha”. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alavarium apoia quem mais precisa
Solidário O clube de Aveiro organiza campanha de angariação de alimentos e produtos de higiene,
que terá como ponto alto o jogo de amanhã com o Colégio João de Barros

Ideia de ajudar as Florinhas do Vouga partiu da equipa sénior feminina do Alavarium

ARQUIVO
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Equipa feminina do Alavarium
organiza campanha solidária P31
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O ARSENAL DE CANELAS
discute esta noite, com a equi -
pa do Santa Joana, o apura-
mento para os oitavos-de-final
da Taça de Portugal Multicare
de Seniores Femininos. O en-
contro tem início marcado pa -
ra as 21 horas, no Pavilhão Mu-
nicipal de Estarreja.

A equipa que ganhar, junta-
mente com os restantes três
vencedores, junta aos 12 clubes
da principal prova Andebol Fe-
minino nacional. |
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A8 Regionais de Andebol-5 ANDDI arrancam em janeiro - Atletismo Magazine
Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-12-2014

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e02c416

 
Estão já calendarizados os Campeonatos Regionais de Andebol-5 para a Deficiência Intelectual, onde
irão participar 16 das 18 equipas inscritas no projeto Andebol4All.
 A primeira jornada realiza-se já em janeiro, com o arranque do Regional Norte em Vila do Conde,
tendo dois níveis de competição. Assim, no nível 1 estarão o campeão regional em título - o Clube
Gaia, o Clube CERCIFAF e o Clube CERCIGUI de Guimarães. No nível 2 competem as equipas do CAVA
(Vieira do Minho), Centro Novais e Sousa (Braga), MADI e Santa Casa da Misericórdia, ambas de Vila
do Conde.
 Em fevereiro arrancam as jornadas a Sul, sendo que a primeira se realizará em Setúbal. Nesta região
participam as equipas da APPACDM / Clube Naval Setubalense, da CERCIBEJA, da CERCIMOR
(Montemor-o-Novo) e da CERCIPORTALEGRE.
 Pela primeira vez, realizar-se-á também um Campeonato Regional no Centro do país numa jornada
única concentrada, à semelhança do que aconteceu na época p assada na região sul. Inscritas para
esta prova estão as seguintes equipas: ARCIL (Lousã), ASTA/ATIVA (Guarda), CEERIA/Cister Sport
(Alcobaça), CERCIESTA (Estarreja) e CERCIVAR (Ovar). O Regional Centro está previsto para 16 de
abril, em Estarreja.
 Os Campeonatos de Andebol-5 estão previstos no Protocolo de Cooperação entre a ANDDI-Portugal e
a Federação de Andebol de Portugal assinado para o ciclo 2012-2016.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Um jogo sem grande história e
uma vitória clara e incontestada
do ABC/UMinho que ontem, na
recepção ao Ginásio St. Tirso,
assegurou o triunfo por 41-22.
Academistas muito superiores
respeitaram o adversário, joga-
ram com atitude e sem facilitar e
não tiveram dificuldades em
construir a goleada.

A diferença existente entre as

duas equipas na tabela classifi-

cativa é evidência perfeita das

diferenças qualitativas existen-

tes entre as duas equipas. O

ABC/UMinho é teoricamente e

nitidamente superior à equipa do

Ginásio St. Tirso e essa situação

foi notória desde o início da par-

tida, com os academistas a colo-

carem-se na frente do marcador,

para não mais largarem a vanta-

gem que rondou praticamente

sempre, até ao intervalo, o dobro

dos golos apontados.

Apesar da existência de alguns

erros, principalmente no proces-

so ofensivo, a equipa bracarense

foi construíndo uma vantagem

segura e incontestada perante

uma equipa adversária nitida-

mente mais fraca que, no entan-

to, mostrava garra e dava o seu

máximo para tentar alcançar o

melhor resultado. No entanto, ao

intervalo o resultado fixava-se

numa vantagem de dez golos pa-

ra o ABC/UMinho (19-9).

No segundo tempo, mais do

mesmo e um ABC/UMinho ape-

nas a aumentar a vantagem no

marcador. Carlos Resende apro-

veitou para dar minutos de jogo

a alguns atletas que procuram

ainda o melhor ritmo de jogo e a

fazer descansar outros.

Os academistas não tinham di-

ficuldades em furar a defesa do

Ginásio St. Tirso e mantinha

sempre o dobro dos golos de

vantagem no marcador, apoiado

na eficácia na finalização de

João Pinto, Nuno Grilo e João

Gonçalves, principalmente, que

foram ajudando a construir um

resultado cada vez mais tranqui-

lizador e que deu à partida nú-

meros de jogo-treino, apesar da

entrega e atitude demonstrada

por todos os atletas presentes em

campo.

São muito grandes as diferen-

ças existentes entre as duas for-

mações e o ABC/UMinho teve,

ontem, uma boa preparação para

jogos mais complicados, não

menosprezou o adversário e ga-

rantiu um categórico triunfo por

41-22.

Goleada com tranquilidade
ABC/UMINHO NÃO TEVE DIFICULDADES em derrotar o Ginásio St. Tirso por 41-22. Academistas clara-
mente superiores respeitaram o adversário, golearam e estão isolados no segundo lugar da classificação.

DR

João Pinto, aqui em acção contra o Sporting, foi o melhor marcador do encontro com oito golos apontados

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Jogo sério e de
respeito pelo andebol”
“Um bom jogo em que todos os
atletas responderam com toda a
seriedade e quando assim é te-
mos que ficar todos satisfeitos.
Os atletas respeitaram-se a si
primeiro e também ao adversá-
rio. As equipas chamadas mais
frágeis não quer dizer que o se-
jam. As palavras valem o que va-
lem. Nós somos o que represen-
tamos e o que fazemos e hoje
[ontem] respeitou-se o andebol,
respeitou-se o adversário e os
atletas estão de parabéns. Vitó-
ria permitiu estar neste momen-
to em segundo lugar, isolados,
numa perseguição ao FC Porto e
é por isso que vamos continuar a
lutar. Como treinador já estou a
pensar no jogo com o ISMAI, no
próximo sábado.”

Luís Santos
(tr. Ginásio St. Tirso)
“Parabéns ao ABC
pelo triunfo”
“Jogámos contra aquela que, na
minha opinião, é a melhor equi-
pa a jogar andebol em Portugal,
em todas as fases do jogo. Uma
defesa muito agressiva. Sabía-
mos as dificuldades que íamos
ter e foi complicado conseguir
fazer melhor. Perante a qualida-
de do ABC e com algumas falhas
da nossa parte, nada mais a di-
zer do que ver o avolumar do re-
sultado. Estamos aqui para evo-
luir à medida que a época vai
passando. Claro que é duro para
nós, mas é isto mesmo.”

§cabinas

ABC/UMINHO 41
Bruno Dias (GR), Fábio Vidrago (3), Nuno

Grilo (7), Ricardo Pesqueira (1), Pedro Sea-

bra (2), João Pinto (8) e Carlos Martins (2).

Jogaram ainda Nuno Rebelo (2), Tomás Al-

buquerque (2), João Gonçalves (7), Eduar-

do Salgado (1), David Tavares (2), Diogo

Branquinho (4) e Emanuel Ribeiro.

Treinador: Carlos Resende.

GINÁSIO ST. TIRSO 22
Ricardo Castro (GR), Mário Lourenço, Fran-

cisco Fontes (4), Paulo Sousa (1), Jorge

Ávidos, Daniel Costa (2) e Mário Rego (5).

Jogaram ainda João Nogueira (5), Paulo

Martins, João Gomes (1), Tiago Silva, Bru-

no Fernandes (4) e Pedro Dias.

Treinador: Luís Santos.

Árbitros Daniel Freitas e César Carvalho.

Intervalo: 19-9.

Página 9



A10

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,79 x 19,10 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 57028547 11-12-2014

Modalidades do Beira-Mar
dispersas por oito pavilhões
Solução Direcção conseguiu alojar e manter em actividade Andebol, Boxe,
Basquetebol e o Futsal com a colaboração de clubes vizinhos e Escolas de Aveiro

nos da equipa de Andebol – uti-
liza o pavilhão do S. Bernardo
em competição, mas deverá
passar para o pavilhão da Uni-
versidade de Aveiro em Janeiro.

As secções de Basquetebol e
Futsal utilizam, ainda, horários
nos pavilhões da Escola José
Estêvão, EB 2,3 de São Ber-
nardo, EB 2,3 de Aradas, EB 2,3
de Cacia e Colégio de Santa
Joana. Finalmente, a secção de
Boxe ficou alojada no Estádio
Mário Duarte, onde também
funcionam os serviços admi-
nistrativos das secções de An-
debol e de Basquetebol.

Em comunicado emitido on-
tem, a Direcção do Beira-Mar
lembra que “não beneficiou de
qualquer apoio público, finan-
ceiro ou de qualquer outra ín-
dole” na acomodação das mo-
dalidades e que “todos os en-
cargos são suportados” pelo
clube, manifestando “enorme
gratidão” às entidade que aju-
daram a alojar as modalidades.
Recorde-se que uma das fon-
tes de receita das modalidades
vêm da “Medida 10 por cento”,
que permite a cada novo sócio
fazer reverter dez por cento da
sua quota para a modalidade
da sua preferência. |

Jorge Maia Valente

A Direcção do Beira-Mar con-
seguiu alojar e manter em acti-
vidade todas as modalidades
que suportam o ecletismo do
clube, “substituindo” o pavilhão
do Alboi por oito espaços dis-
persos pelo concelho. A medida,
totalmente suportada pelo Clu -
be, foi a solução encontrada pa -
ra o “golpe” sofrido com a perda
do pavilhão, no mês passado.

A colaboração já conhecida

do FC Bom-Sucesso (Fustal) e
do CENAP, de Cacia (Hóquei
em Patins) estende-se para
além dos horários de competi-
ção, libertando horas para trei-
nos dos escalões de formação.
O Beira-Mar garantiu ainda a
colaboração do Agrupamento
de Escolas de Aveiro, que dis-
ponibilizou horários no pavi-
lhão da Escola João Afonso
para jogos e treinos das cama-
das de formação e veteranos
de Basquetebol, além dos trei-

Pavilhão do CENAP é agora a “casa” do Hóquei em Patins do clube “auri-negro”

NÉLIO CARDOSO
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Beira-Mar mantém oito
modalidades em actividade P30

Página 11



A12

  Tiragem: 11513

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,91 x 17,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57029946 11-12-2014

Página 12



A13

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 17,07 x 30,75 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 57028510 11-12-2014

No segundo lugar 
com muita seriedade

No final da partida, o treinador do ABC/UMinho, Carlos 
Resende, elogiou os seus atletas. «Foi um bom jogo em 
que os atletas responderam com o máximo de serieda-
de. Quando assim é, estamos todos satisfeitos. Quando 
defrontamos adversários mais frágeis, o que vale são as 
ações», disse.

Luís Santos: 
«Sabemos das nossas limitações»

«Jogámos contra aquela que na minha opinião 
pratica o melhor andebol em Portugal. Sabemos das 
nossas limitações e estamos aqui para evoluir jogo a 
jogo, à medida que a época vai passando».

«Todos satisfeitos»

Diogo Branquinho prepara-se para concluir mais um ataque para o ABC

ABC/UM GOLEOU SANTO TIRSO

CARLOS RESENDE

LUÍS FILIPE SILVA

A seriedade com que 
os atletas do ABC enca-
raram o desafio de on-
tem fez com que a tare-
fa que tinham pela frente 
fosse cumprida sem qual-
quer surpresa desagradá-
vel pelo meio e  que a su-
bida ao segundo lugar fos-
se uma realidade no final 
da partida ante um adver-
sário que está uns valen-
tes furos abaixo.

O marcador desnivelado 

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Daniel Martins e Roberto Martins

ABC/UM 41
Bruno Dias (Emanuel Ribeiro); Fábio 
Vidrago (3), Hugo Rocha, Pedro Se-
abra (2), Diogo Branquinho (4), Da-
vid Tavares (2), Ricardo Pesqueira (1), 
Eduardo Salgado (1), João Gonçalves 
(6), Carlos Martins (2) , Nuno Grilo (8), 
Nuno Rebelo (2), Tomás Albuquerque 
(2) e João Pinto (8)

Treinador: Carlos Resende

Santo Tirso 22
Ricardo Castro (Carlos Amaral); Bruno 
Fernandes (4), João Gomes (1), João 
Nogueira (5), Mário Loureiro, Tiago Sil-
va, Paulo Martins, Francisco Pontes 
(4), Paulo Sousa 81), Bernardo Gomes, 
JOrge Ávidos, Daniel Costa (2), Pedro 
Dias e Mário Rego (5).

Treinador: Luís Santos

Ao intervalo: 19-9

com que se atingiu o inter-
valo (19-9) a favor do ABC 
é bem ilustrativo da dife-
rença de andamento exis-
tente entre as duas equi-
pas, por isso, foi sem qual-
quer espécie de surpresa 
que os academistas golea-
ram o Ginásio de Santo 
Tirso, por 41-22, em jogo 
a contar para a 134.ª jor-
nada do campeonato na-
cional da I Divisão.

A equipa orientada por  
Carlos Resende bem cedo 
tomou as rédeas do mar-
cador e bem cedo se per-
cebeu que o jogo não te-
ria grande história. E as-
sim foi. Com um sentido 
único, ou seja, da baliza 
do ABC em direção à do 

Ginásio de Santo Tirso, a 
goleada foi tomando gran-
des proporções, de modo 
a que o jogo não foi mais 
do que um treino “mais 
puxadinho” para a equipa 
do ABC. 

Rodar jogadores
Com um desnível tão 

grande e com o fosso que 
foi sendo cavado a nível 

do marcador, Carlos Re-
sende foi gerindo a equi-
pa e dando minutos aos 
atletas menos utilizados, 
sobretudo os que estão a 
recuperar o ritmo compe-
titivo após paragem pro-
longada por lesão.

A tarefa foi, assim, fa-
cilitada por uma postura 
muito séria por parte dos 
jogadores do ABC.

LUÍS FILIPE SILVA
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• ABC goleou Santo Tirso
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Em partida a contar para o "nacional" da I Divisão de an-
debol masculino, o Madeira SAD defrontou ontem, nos
Açores, o Sporting da Horta. No final, a equipa de Paulo
Fidalgo venceu por 24-17, estando já na frente do mar-
cador ao intervalo (14-10). Nuno Silva, com oito golos,
esteve em evidência. Em outro nível, o sorteio ditou que
nos 16 avos de final daTaça de Portugal, a SAD defronte,
a 16 de janeiro, o Sporting, no reduto dos “leões”.

Madeira SAD vence na HortaJM
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aNDebol   equipa de abel ferreira não vence há quatro jogos

seniores femininos do Cister sa 
somam terceira derrota seguida

Os seniores femininos do 
Cister sa perderam em Ílha-
vo (19-11) e somaram a ter-
ceira derrota consecutiva na 
2.ª Divisão nacional. a turma 
de abel Ferreira venceu ape-
nas um jogo no campeonato, 
mostrando-se particularmente 
mais frágil fora de portas, con-
dição na qual perdeu os quatro 
jogos realizados.

na 1.ª Divisão de juvenis 
masculinos, o Cister sa per-
deu no reduto do líder Feirense 
(41-22) e também continua à 
procura do primeiro triunfo 
extra-muros.

nos regionais jovens, destaque 
para as iniciadas do Cister, que 
golearam em almeirim o 3 aaa 
(8-44), numa partida em que 
Bruna santos se mostrou par-

ticularmente inspirada, ao apon-
tar 18 golos. Em casa, o Dom Fuas 
soçobrou diante do JaC alcanena 
(17-31), com Bianca sigimundo a 
marcar a quase totalidade dos 
golos da equipa: 12.

nos iniciados masculinos, o 
Cister perdeu na receção à Juve 
Lis (25-35), enquanto o Dom 
Fuas “empatou” o siR 1.º Maio 
(26-26).
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