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Hugo Filipe Santos

ANDEBOL Os sorteios das
competições europeias de clu-
bes tiveram lugar, ontem de
ma nhã, na sede da European
Handball Federation (EHF),
em Viena (Áustria).

Integrado na Taça EHF Femi-
nina, o Alavarium/Loves Tiles,
por ter sido campeão nacional,
apenas entrará em acção na ter-
ceira eliminatória, con tudo terá
pela frente uma sempre difícil
formação alemã. O sorteio di -
tou que o Alavarium vai receber
o TSV Ba  yer 04 Lever ku sen no
dia 9 ou 10 de Novembro, es-
tando a segunda-mão desta eli-
minatória agendada para o dia
16 ou 17 do mesmo mês.

Técnico espera
“bastantes dificuldades”

Ulisses Pereira, treinador da
equipa aveirense, está cons-

ciente do obstáculo que o Ala-
varium vai encontrar neste em-
bate frente à formação germâ-
nica, que terminou o competi-

tivo campeonato alemão na
quinta posição. “O andebol ale-
mão é muito forte e desenvol-
vido. Estamos à espera de en-
contrar bastantes dificuldades,
mas vamos encarar estas par-
tidas com o nosso habitual es-
pírito de conquista”, fez questão
de salientar o treinador, bem
conhecedor das “dificuldades
que as equipas portuguesas
têm nos confrontos europeus”.

Refira-se que o TSV Bayer 04
Leverkusen é, desde a época
2001/2002, presença assídua
nas provas europeias, sendo
que esta será a sexta vez que
vai disputar a Taça EHF. A sua
melhor prestação remonta à
épo ca 2006/2007, na qual foi
semi-finalista. |

Alavarium defronta
equipa alemã na Taça EHF

Ulisses Pereira garante equipa com “espírito de conquista”

RICARDO CARVALHAL
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Alavarium defronta
formação alemã
na Taça EHF
Andebol Feminino | P22

Página 6



A7

  Tiragem: 11793

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,93 x 23,49 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 48898817 24-07-2013

Página 7



  Tiragem: 11793

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,25 x 2,70 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 48898817 24-07-2013

Página 8



A9

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,51 x 14,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48898460 24-07-2013
7 Andebol. O Benfica e o

Sporting vão realizar em casa
os respetivos jogos na jor-
nada de estreia na Taça EHF,
ante adversários ainda por
definir, ditou o sorteio reali-
zado ontem emViena. Os en-
carnados vão defrontar o
vencedor do jogo entre os ho-
landeses do OCI-Lions e os
islandeses do Haukar, en-
quanto o Sporting jogará com
o 4.º classificado do grupo 4
do torneio de qualificação da
Liga dos Campeões. Nos fe-
mininos, o Colégio de Gaia vai
medir forças com o ZRK Kri-
vaja, da Bósnia Herzegovina,
na Taça Challenge, enquanto
o Jac-Alcanena terá pela
frente o Istanbul Maltepe
BGSK, da Turquia. Na Taça
das Taças, a Juve Lis defronta
o vencedor do embate entre
as holandesas do SERCODAK
Dalfsen e as turcas do Murat-
pasa Belediyesi SK, enquanto
na Taça EHF o Colégio João
de Barros joga com as bielor-
russas do HC Gomel e o Ala-
varium com as alemãs do
TSV Bayer 04 Leverkusen.
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Serenata no Dia do Estudante 
de Coimbra

O Dia do Antigo Estudante de Coimbra é 
celebrado a 13 de Julho. Este ano, a efeméride 

Universidade conimbricense ter sido declarada 
Património da Humanidade, pela UNESCO. Organizadas 
pela Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, as 
comemorações têm início pelas 16h00, com a concentra-
ção de todos os participantes no Pátio da Universidade 
de Coimbra, seguindo-se missa na capela e apresentação 
de cumprimentos ao reitor. O Museu de Machado de 
Castro é o local onde, a partir das 19h00, há uma recepção 
e um jantar. Este ano, está prevista a entrega de prémios 
à excelência, distinguindo o Teatro dos Estudantes da 
Universidade de Coimbra, o Museu de Machado de 
Castro, a Tuna Académica da Universidade de Coimbra 
e as secções de Andebol, Patinagem e Basquetebol da 
Associação Académica de Coimbra.  O momento festivo 
do Dia do Antigo Estudante de Coimbra culminará com 
uma serenata. 
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Torneio Andebolmania 2013 

arranca sexta-feira

Os pavilhões das Travessas, Paulo Pinto e 
da Sanjoanense acolhem, no próximo fim de se-
mana, o Torneio Andebolmania, um competição 
internacional de andebol promovida pelo clube 
alvinegro.  

A competição tem início às 9h15 de sexta 
feira, prolongando-se até cerca das 19h00, horá-
rio que se manterá nos restantes dias do torneio. 

Para além da Sanjoanense, o evento contará 
com a participação de mais oito equipas, três 
das quais oriundas de Espanha. 
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Candidata promove jornada desportiva
a CaMPanHa da candidata à Junta de Freguesia de 
Castelo Branco pelo PsD, ana Rita Calmeiro, promove no 
sábado, 13, no pavilhão da Escola superior de Educação, 
entre as 10 e 22 horas, uma jornada desportiva, que 
contará com jogos de futebol, andebol, voleibol, zumba e 
jogos tradicionais. 

o objectivo é promover a prática desportiva. 
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O Município de Vou-
zela organizou na noite 
de 5 de Julho, no Cine-
-Teatro João Ribeiro, a 
segunda edição da ini-
ciativa «Vouzela Mérito 
Desportivo» que prestou 
homenagem e reconheci-
mento público a atletas e 
associações do concelho 
pelo trabalho desenvol-
vido e pelos resultados 
alcançados.

Foram ainda home-
nageados ex-dirigentes, 
ex-atletas, ex-treinadores 
e personalidade desporti-
va em modalidades como 
futebol, atletismo, ande-
bol, ténis, desportos mo-
torizados e triatlo, bem 
como as instituições que 
têm apoiado os eventos 
desportivos promovidos 
pela Câmara. 

«São cerca de 1800 
pessoas a praticar 

desporto no concelho, 
ou seja numa população 

de pouco mais de dez 
mil habitantes é muito 

significativo»

Foram homenageados 
21 atletas, 11 colectivi-
dades, duas entidades pú-
blicas, um ex-dirigente, 
uma personalidade des-
portiva e três entidades 
do desporto escolar.

O evento começou 
com a actuação do Grupo 
de Ginástica de Vouzela 
que também encerrou o 
«Vouzela Mérito Des-
portivo».

A homenagem ini-

Município homenageou
39 atletas e entidades

ciou-se com a distinção 
de duas entidades públi-
cas – a GNR e os Bom-
beiros de Vouzela que 
ao longo dos anos têm 
acompanhado as diversas 
actividades desportivas.

Seguiu-se o Desporto 
Escolar da Escola Básica 
de Campia nas modalida-
des de atletismo e corta-
-mato e ao aluno Ruben 
Marques; do Agrupamen-
to de Escolas de Vouzela 
em atletismo, basque-
tebol, ténis de mesa e 
ginástica e à aluna Filipa 
Pereira; e ao Agrupamen-
to de Escolas de Vouzela 
e Campia nas actividades 
rítmicas e expressivas, 
ténis de mesa, natação, 
atletismo e andebol e 
às alunas Sara Sousa e 
Tatiana Silva.

Passou-se para as as-
sociações do concelho 
com a Associação Cultu-
ral e Recreativa de Cam-
bra (ACRC), no atletismo 
com os atletas Tânia Pe-
reira, Abílio Gonçalves, 
Adelino Oliveira, Bruno 
Veríssimo e Ricardo Pe-
reira; à Associação de 
Trabalhadores da Câmara 
Municipal de Vouzela 
(ATCMV), na natação, 
com os atletas Filipa Pe-
reira, Hugo Almeida e 
Sara Sousa; e à Asso-
ciação Vasconha BTT 
Vouzela, no BTT, com os 
atletas João Silva, Nuno 
Oliveira e Flávia Lopes.

Foi depois a vez de se 
homenagearam atletas, 
sendo Luís Vouzela, no 
futebol; Joaquim Tava-
res, José Lopes, José 

Pedro Silva e Marco 
Marques, no atletismo; 
Alexandrino Matos, no 
futebol, ténis e ciclismo; 
Dino Almeida, no des-
porto automóvel; e An-
tónio Matos, no andebol.

Em termos de ex-diri-
gentes foi homenageado 
Telmo Teixeira, que du-
rante anos foi presidente 
da Direcção da Asso-
ciação «Os Vouzelen-
ses» e a personalidade 
desportiva foi Fernando 
Feijão, natural de Alcofra 
e presidente da Federação 
Portuguesa de Triatlo.

A encerrar homena-
gem a todas as associa-
ções que se envolvem 
nas diferentes actividades 
como o Grupo Desporti-
vo de Campia e a Asso-
ciação «Os Vouzelenses» 
(futebol), a Associação 
Social, Cultural e Des-
portiva de S. Miguel do 
Mato (andebol), ACRC 
(atletismo), ATCMV (na-
tação), a Associação D. 
Duarte de Almeida (ténis, 
ténis de mesa e ginástica 
de manutenção), Asso-
ciação Vasconha BTT 
Vouzela (BTT), Liga dos 
Amigos de Vilharigues 
(karaté);  Associação 
Cultural e Recreativa de 
Vouzela (jiu-jitsu), Asso-
ciação Dr. Amorim Girão 
(futsal) e Associação de 
Solidariedade Social de 
Lafões (boccia).

No final o presiden-
te da autarquia, Telmo 
Antunes, evidenciou que 
«se o ano passado foi 
supresa para as pessoas a 
qualidade e a quantidade 

de atletas que homenage-
ámos e também as asso-
ciações, colectividades e 
treinadores, em 2013 foi 
uma confirmação, o que 
significa que o trabalho 
do desporto no concelho 
de Vouzela é uma reali-
dade».

«São cerca de 1800 
pessoas a praticar despor-
to no concelho, ou seja 
numa população de pou-
co mais de dez mil habi-
tantes é muito significati-
vo. Há uma percentagem 
muito grande de pessoas 
a praticar desporto e nas 
mais variadas modali-
dades. As parcerias são 
muito importantes, a for-
ça e a importância do 
movimento associativo, 
o número de pessoas e de 
jovens com muita quali-
dade que estão a surgir no 
desporto no concelho», 
salientou.

«Para além do reco-
nhecimento a atletas e en-
tidades o Vouzela Mérito 
Desportivo é também um 
incentivo para que as pes-
soas pratiquem desporto 
independentemente da 
modalidade e fazer com 
que o desporto integre 
as suas vidas e o seu dia-
-a-dia como é a religião, 
o estudo e a profissão», 
realçou.

Telmo Antunes frisou 
que «temos exemplos de 
pessoas com muitas de-
zenas de anos que conti-
nuam a praticar desporto 
com outra intensidade e 
continuam a ser um mo-
delo para todos».

Lurdes Pereira
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Município de Vouzela homenageou 
39 atletas e entidades
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Salete Costa

O amor tem destas coisas. Trabalhar, 
deixar de dormir, fazer o quase impos-
sível, tudo em prol do sucesso de um 
evento que comemorou uma década no 
passado fim-de-semana. O Torneio de 
Andebol - Terras de Lafões 2013, que 
chegou à sua décima edição, voltou a ser 
um sucesso, muito por culpa da força de 
vontade e amor à camisola dos dirigentes 
do Andebol Clube de Oliveira de Frades. 

Torneio de Andebol foi repartido 
mas o sucesso manteve-se 

O X Torneio de Andebol - Terras de 
Lafões 2013, que se realizou de 4 a 7 
de Julho, entre Arcozelo das Maias e 
Ribeiradio, foi um sucesso, ainda que 
as exigências logísticas tenham sido 
acrescidas. A equipa responsável por 
este evento desportivo desdobrou-se 
em deslocações, cuidados e atenções 
para que nada faltasse às dezenas de 
atletas participantes, vindas de vários 
pontos do país, mas também das Ilhas. 

Com a certeza de continuidade, 
agora é tempo de descanso, pois a pre-
paração da próxima época arranca em 
breve e há muito trabalho pela frente.

Afinal, com a deslocação do Torneio para 
fora de portas da vila, com Arcozelo das 
Maias e Ribeiradio a receberem a ini-
ciativa, os esforços, também da Câmara 
Municipal que assegurou os transportes 
de toda a comitiva, foram redobrados 
para que nada faltasse. “Foi excelente, 
não houve atrasos nos transportes, os 
jogos decorreram conforme estava pre-
visto e o público também correspondeu”, 
como explicitou Rafael Almeida. O diri-
gente associativo destacou em especial 
o caso de Ribeiradio que “tem outra 
mentalidade do conceito desportivo”. 

Em relação aos pavilhões, as equipas 
convidadas elogiaram as estruturas. “Fi-
caram surpreendidos pelas condições dos 
espaços, especialmente o de Ribeiradio, 
algo que não existe nem nos meios ur-
banos, como em Aveiro, por exemplo”. 

Quanto ao aspecto desportivo, o ba-
lanço também é o positivo, tendo-se re-
gistado apenas duas ocorrências, pronta-
mente assistidas pelos bombeiros locais 
e que já se encontram estabilizadas. Nas 
classificações, Rafael Almeida assume 
que ficaram dentro das expectativas. 

Referência ainda para o jogo de di-
rigentes que teve lugar 
no parque desportivo, 
no campo de relva sin-
tética. Um momento de 
desconstração muito 
apreciado.

Classificações
Na tabela classifica-

tiva – escalão Juvenis 
– o primeiro lugar foi 
conquistado pelo Clube 
Desportivo Bartolomeu 
Perestrelo, seguido por 
ordem decrescente por: 
Alpendurada, Alava-
rium, Clube de Andebol 
de Leça da Palmeira, Ar-
senal Canelas, Batalha, 
ACOF e S. Bernando. 

Quanto às Iniciadas, 
a equipa Alavarium le-
vou para casa o primei-
ro lugar, seguindo-se: 
Clube de Andebol de 
Leça da Palmeira, Clube 
Desportivo Bartolomeu 
Perestrelo A, ACOF 
A, Clube Desportivo 
Bartolomeu Perestrelo 
B, Arsenal Canelas, Va-

longo do Vouga e ACOF B. 
A entrega de prémios mostrou bem 

a importância que este Torneio já con-
quistou. Paulo Antunes, da Câmara 
Municipal; Paulo ferreira, da Junta de 
Oliveira de Frades; Juliana Sousa, vice-
-presidente da Federação portuguesa de 
Andebol; João Florêncio, treinador da 
selecção sénior nacional; Ana Seabra, a 
melhor jogadora da actualidade; e ainda 
os dirigentes do ACOF foram as princi-
pais presenças. 

Agradecimentos
Os agradecimentos expressos por 

esta organização destacaram: a Câmara 
Municipal por todo o apoio, sem o qual 
o Torneio não teria siso possível; D. 
Isabel e restante equipa da cozinha; Su-
sana Escada; Clubes participantes; pais 
de atletas que colaboraram em diversos 
momentos destes dias; todos os elemen-
tos da Organização; e atletas do ACOF 
por uma época com muitas dificuldades, 
mas ainda assim de sucesso.

 Um dos momentos altos da tarde de domingo, em Ribeiradio

Melhor jogadora Iniciadas: Mariana Almei-
da - CALE
Melhor guarda-redes Iniciadas: Ana Maria 
Ursu - ACOF
Melhor jogadora Juvenis: Ângela Monteiro
Melhor guarda-redes Juvenis: Beatriz 
Monteiro
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Com vista a ocupar as 
crianças do concelho duran-
te as férias escolares, o Mu-
nicípio do Bombarral está a 
promover mais uma edição 
das Férias Desportivas e vol-
tou a implementar o projeto 
D.A.R. – Desporto, Ativida-
des e Refeições, a pensar 
nas famílias com maiores 
dificuldades.

O projeto D.A.R. tem 
como objetivo ajudar as fa-
mílias com maiores dificulda-
des, permitindo que possam 
ter as suas crianças ocupa-
das durante as férias sem 
qualquer custo.

É colocado em prática em 
todos os períodos de pausa 
letiva, sendo que uma das 
componentes que mais se 

Atividades desportivas durante as férias escolares

Projeto a pensar nas famílias com maiores dificuldades

n

destaca nesta iniciativa é o 
fornecimento de refeições, a 
título gratuito, para as crian-
ças com maiores carências 
alimentares.

Dividido em quatro tur-
nos até 12 de setembro, em 
cada um deles andebol, bas-
quetebol, ginástica, futebol, 
natação e jogos tradicionais 
são algumas das atividades 

disponíveis, as quais se divi-
dem pelo Pavilhão, Piscina 
e Mata Municipal. Em cada 
turno, as crianças têm ainda 
oportunidade de passar um 
dia na praia. 

Os pais têm ainda a pos-
sibilidade de inscrever a sua 
criança no almoço.
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