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O Presidente Ulisses Pereira e os vice-presidentes Ricardo Andorinho e Eduardo Filipe estiveram
presentes no jantar de homenagem aos médicos que colaboram com a Federação. Na passada
segunda-feira, 28 de Janeiro, num jantar que teve lugar em Coimbra, a Federação de Andebol de
Portugal homenageou os médicos que, pelo menos, desde há 12 anos têm apoiado as várias selecções
nacionais. Para além do Presidente da Federação, Ulisses Pereira, estiveram também presentes os
vice-presidentes Ricardo Andorinho e Eduardo Filipe, que homenagearam e reconheceram o
importante trabalho desempenhado perante os médicos presentes: Augusto Roxo (actual
coordenador), José Tereso, António Alegre, Paulo Queiroz, José Martel e Raul Caçador que, por sua
vez, reiteraram o seu propósito de continuarem com aqueles apoios. Não foram esquecidos Gomes da
Costa, Manuel Francisco, Rui Almeida e Veloso Gomes que, por motivos profissionais, não puderam
estar presentes, enviando, no entanto, mensagens de saudação. "O reconhecimento pelo trabalho é
sempre grato para quem o recebe sobretudo quando, esse trabalho, é feito de forma desinteressada e,
apenas, pelo gozo da obtenção de resultados, bons ou menos bons, e que enaltecem os atletas, o seu
esforço e o desporto que praticam, bem como a sua Federação e o país", afirma Augusto Roxo. "Todos
nós, médicos, em conjunto, com maior ou menor disponibilidade, estaremos sempre presentes nesse
apoio que desejamos cada vez maior e efectivo. Um obrigado à Federação pelo reconhecimento desse
nosso apoio e trabalho." O Presidente Ulisses Pereira deixou, também, palavras de agradecimento e
reconhecimento a toda a equipa que colabora, de forma permanente e empenhada, com a Federação:
"A Federação quis prestar uma homenagem a todos os médicos que habitualmente colaboram conosco
e reconhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa coordenada pelo Dr. Augusto
Roxo. Um dos nossos objectivos é integrar ex-atletas médicos neste projecto, como acontece com o
Eduardo Filipe e, esperamos, com a Marta Loureiro, a quem endereçamos o convite", referiu o
Presidente.
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> c.c.s.

Hoje é dia de Taça de Portugal
de Andebol e as equipas minho-
tas têm tarefas bem diferentes
pela frente, mas o objectivo co-
mum de seguir em frente na
competição.

Se, por sua vez, a formação do
ABC/UMinho joga fora de casa,
com uma viagem ao pavilhão do
Ginásio de Santo Tirso, equipa
que lidera, isoladamente, a II di-
visão nacional, já o Xico Ande-
bol tem a difícil tarefa de rece-
ber o Benfica.

As dificuldades para as equipas
minhotas são evidentes em qual-
quer uma destas partidas, mas
parece claro que, pelo menos no
plano teórico, a situação está
mais controlada para a equipa

academista, que defronta uma
formação que disputa uma di-
visão inferior. Já a equipa vi-
maranense tem a sempre com-
plicada tarefa de defrontar um
dos candidatos ao título e, como

tal, vê o favoritismo viajar para
o adversário.

O jogo entre Ginásio St. Tirso e
ABC/UMinho começa às 15 ho-
ras, enquanto em Guimarães se
começa a jogar às 18.

ANDEBOL - TAÇA DE PORTUGAL

ABC/UMinho em Santo Tirso
Xico Andebol recebe o Benfica

DR

ABC/UMinho joga, em St. Tirso, o apuramento para a próxima fase da taça
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Federação e Associação de Andebol de Braga na assinatura do protocolo

A Federação de Ande-
bol de Portugal rubricou 
um protocolo com a EB 
2,3 de Celorico de Basto, 
que se destina a apoiar a 
prática do andebol com in-
cidência no projeto “Inovar 
para vencer – A escola e 
família como meta».

Depois do protocolo 

celebrado com a Câmara 
Municipal de Celorico de 
Basto, a Federação reite-
ra agora o apoio à moda-
lidade no concelho com o 
protocolo assinado com o 
Agrupamento de Escolas. 

O protocolo permitirá 
tornar o clube de andebol 
existente – BECA - Basti-

nhos – num clube federa-
do na Associação de Ande-
bol de Braga, presidida por 
Manuel Moreira, que este-
ve presente na sessão.

Segundo o vice presi-
dente da Federação de 
Andebol de Portugal, Au-
gusto Silva, está a ser fei-
to um «trabalho fenome-

Federação assina protocolo
com escolas de Celorico

nal a nível do concelho 
na promoção do ande-
bol que é um veículo di-
fusor de práticas sociais 
solidárias e acarreta uma 
componente lúdica de ca-
ráter formativo e educati-
vo como veículo harmo-
nioso de crescimento fí-
sico e psíquico».

Na mesma ordem de 
ideias o diretor do Agru-
pamento de Escolas, Mar-
celino Mota, afirmou que 
«é com orgulho que acei-
tam os projetos que lhe 
são propostos, sendo um 
agrupamento entusias-
ta em todas as modali-
dades. Aliás, referiu que 
«o desporto escolar po-
tencia a evolução dos jo-
vens não só ao nível des-
portivo mas também in-
telectual».

DR

ANDEBOL
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Árbitros de Andebol
da Madeira
apitam na Noruega
No dia 16 deste mês de Feve-
reiro, uma quarta-feira, a dupla
de árbitros madeirense de An-
debol, Duarte Santos/Ricardo
Fonseca, vai dirigir o jogo da
1.ª “mão” dos oitavos-de-final
da Taça “Challenge” masculina.
Os juízes da Região apitam o
embate o Drammen HK, da No-
ruega, e o HC Izvidac, da Bós-
nia-Herzegovina, jogo marcado
para as 17h locais, no Dram-
menshallen, na Noruega. 1

Vasco Sousa

Página 10



A11

A Federação de Andebol de Portugal e o Agrupamento de Escolas celebraram
protocolo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2013

Meio: Verdade Online

URL:
http://www.averdade.com/index.php?info=YTozOntzOjU6Im9wY2FvIjtzOjExOiJub3RpY2lhX2xlciI7czoxMDoiaWRfbm90aWNpYSI7czo0

OiI2NTkwIjtzOjk6ImlkX3NlY2NhbyI7Tjt9

/

 
Comentários Não existem comentários. Celorico de Basto é um concelho que apoia o desporto nas
suas diversas modalidades e viu, no passado dia 30 de janeiro, a celebração de um protocolo, na EB
2,3/S de Celorico de Basto, que apoia a prática do andebol com incidência no projeto "Inovar para
vencer - A escola e família como meta". A Federação de Andebol de Portugal já tinha assinado um
protocolo anteriormente com a Câmara Municipal de Celorico de Basto e agora, reiterou o apoio à
modalidade no concelho com o protocolo assinado com o Agrupamento de Escolas. A autarquia
mantém o apoio que sempre deu à promoção da modalidade como referiu o vereador do Desporto,
Fernando Peixoto, presente na iniciativa. "A autarquia mantém e reitera o apoio à promoção desta
modalidade nos diferentes âmbitos de intervenção, ciente de que se trata de um projeto inovador e
que irá fomentar um crescimento mais saudável das crianças envolvidas", referiu. O presente
protocolo permitirá tornar o clube de andebol existente, "o BECA - Bastinhos" - Escola Clube de
Andebol, num clube federado na Associação de Andebol de Braga, presidida por Manuel Moreira,
presente na sessão, e que representará o concelho na modalidade a nível distrital e quem sabe,
nacional. Segundo o vice presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, está a ser
feito um "trabalho fenomenal a nível do concelho na promoção do andebol que é um veículo difusor de
práticas sociais solidárias e acarreta uma componente lúdica de caráter formativo e educativo como
veículo harmonioso de crescimento físico e psíquico", observou. Na mesma ordem de ideias o diretor
do Agrupamento de Escolas, Marcelino Mota, afirmou que é com orgulho que aceitam os projetos que
lhe são propostos, sendo um agrupamento entusiasta em todas as modalidades. Alias, referiu que "o
desporto escolar potencia a evolução dos jovens não só ao nível desportivo mas também intelectual
logo, o agrupamento apoiará todos os desafios impostos pela modalidade" concluiu. O responsável
pelo projeto, João Varejão, afirmou que trabalhar em Celorico de Basto é uma mais-valia porque as
"ideias não ficam no papel, pelo contrário, concretizam-se". Com este protocolo para além de tornar o
clube federado e incidir no projeto "Inovar para vencer - A escola e família como meta" estará
acoplada a componente da formação voltada para os professores de todos os níveis de ensino a cargo
do Centro de Formação de Basto.
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ANDEBOL
OBJECTIVOS INTACTOS

PARA AS JUVENIS
DA DIDÁXIS

A equipa de juvenis da Didáxis perdeu, por 38-23, no recinto do
Maiastars. Um jogo onde as atletas de Riba de Ave tiveram uma
primeira parte de desacerto ofensivo, hipotecando nos primeiros
30 minutos de jogo a possibilidade de lutar pelos 3 pontos. Mesmo
derrotadas, os objectivos da passagem à 2.ª fase da prova estão
intactos, havendo a lamentar as lesões de três atletas da Didáxis,
que as podem afastar dos próximos jogos.
No domingo, as iniciadas deslocaram-se a Esposende para defrontar
a equipa da Juventude do Mar, e, apesar de desfalcadas da atleta
Filipa Gonçalves, venceram por 28-14. Com este resultado, as
iniciadas mantêm o primeiro lugar na tabela classificativa, em
igualdade pontual com a Maiastars.

Boa qualidade desportiva na ACV
A equipa de infantis masculinos da ACV – Associação Cultural de
Vermoim surpreendeu na Póvoa de Lanhoso a formação local, num
jogo emocionante que terminou em 24-24.
No domingo, no Pavilhão de Vermoim, a equipa de juvenis
masculinos portou-se bem frente ao Andebol Clube de Fafe; as
juvenis venceram por 20-16 a Juventude do Mar; e espectacular
vitória das infantis, por 27-5, com a CA Barrosas de Felgueiras.
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OTorrense continua firme na li-
derança da Zona 4 do Cam-
peonato Nacional da 3.ª Di-

visão. Na 21.ª jornada da primeira
fase da competição, a equipa da Tor-
re da Marinha deslocou-se a Mafra
e não deixou os seus créditos por
mãos alheias, obtendo mais uma vi-
tória por números que não deixam
dúvidas a ninguém (35-20). Tiago
Pinto, com 10 golos e Tiago Madei-
ra com sete, foram os jogadores
mais concretizadores da equipa
que dominou o jogo de princípio ao

fim. Nesta jornada, havia também
um outro encontro que prendia as
atenções dos amantes da modali-
dade na margem sul do Tejo, esta-
mos a falar do Alto do Moinho - Al-
mada que terminou com a vitória da
formação do Alto do Moinho, por 28-
22. Com uma equipa mais forte, o
Alto do Moinho não deu qualquer hi-
pótese aos almadenses que esti-
veram sempre em desvantagem
no marcador. Alexandre Pereira,
autor de sete golos, foi o melhor mar-
cador da formação do Alto do Moi-

nho e Pedro Batista, Tiago Godinho,
Emílio Mourato e Rachid Bari, todos
com 4 golos, os melhores na equi-
pa almadense. Com o triunfo con-
seguido, e porque o Benfica B só
joga esta quarta-feira, o Alto do
Moinho assumiu provisoriamente o
segundo lugar da tabela classifica-
tiva enquanto os almadenses ocu-
pam a oitava posição. Nos outros jo-
gos tudo decorreu normalmente; ou
seja, não se registaram surpresas.
Ainda assim, os resultados mais sig-
nificativos terão sido a vitória do

Paço de Arcos em Odivelas (20-25)
e o empate registado no confronto
entre o Oriental e o Bairro Janeiro
(24-24). Na outra partida, o Loures
ganhou em Runa, por 27-20. 

Na próxima jornada, o Torrense
recebe o Paço de Arcos; o Almada
defronta no Pragal o Oriental; o
Alto do Moinho desloca-se a Loures
e o Benfica B visita o Bairro Janei-
ro; o Mafra viaja até Sassoeiros, o Te-
lheiras a Alverca e o Odivelas a
Runa.                             

JOSÉ PINA

ANDEBOL Campeonato Nacional 3.ª Divisão 

Torrense continua firme na liderança
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aGenda desPOrTiVa

sábaDo, 2 DE FEVEREiRo
15h30 – Juniores (Honra)
AC Marinhense – Beneditense
Campo da Portela
15h30 – Juniores (Honra)
Vieirense – SL Marinha
Estádio Tomé Feteira
15h30 – Juvenis (Honra)
SL Marinha – U. Leiria
Campo da Ordem

Veteranos
AC Marinhense – Caravela
Relvado nº 3 do Estádio Municipal 
da Marinha Grande

Moitense – Estrela-do-Mar
Relvado nº 3 do Estádio Municipal 
da Marinha Grande
Seniores masculinos

17h – Voleibol – 2ª Fase Nacional 2ª 
Divisão
SOM – Associação Académica de 
Coimbra
Pavilhão Nery Capucho

15h – Andebol - SIR 1º Maio x Cister 
– Juvenis femininos - Pavilhão da 
Nery Capucho

DoMingo, 3 DE FEVEREiRo
15h - III Divisão Nacional
AC Marinhense – Mortágua
Estádio Municipal da Marinha 
Grande
15h - Divisão de Honra
SL Marinha – Pataiense
Campo da Ordem

17h – Andebol - SIR 1º de Maio x 
João de Barros – Iniciadas
Pavilhão da Nery Capucho
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 Ò andeBoL

Juvenis na 2ª fase 
do naCional

N um jogo em 
que a equipa 
da casa era 
c l a r a m e n t e 
favorita, os 

seniores masculinos da SIR 1º de 
Maio cedo mostraram que que-
riam decidir o jogo o quanto an-
tes, liderando o marcador desde o 
primeiro minuto. A resistência dos 
visitantes durou até aos 13 minu-
tos, altura em que perdia por 7-5. 
A SIR, alternando de sistema de-
fensivo, a criar muitos problemas 
na organização defensiva adver-
sária, conseguiu recuperar mui-
tas bolas para o contra-ataque, 
distanciando-se no marcador, che-
gando ao intervalo a vencer por 9 
golos de diferença (20-11).

No segundo tempo, a SIR 1º 
de Maio, com o jogo claramente 
controlado, baixou bastante o seu 
rendimento, permitindo ao Pombal 
equilibrar, perdendo apenas por 
11 golos de diferença. 

Na próxima jornada a SIR des-
loca-se a Almeirim, para defron-
tar o último classificado, só com 
derrotas, onde se prevê venha 
a alcançar mais uma vitória que 
mantenha a equipa no 3º lugar, o 
último que dá acesso à segunda 
fase.

Com um jogo decisivo para a 
equipa da casa, na procura do 
apuramento para a segunda fase 
e com uma equipa forasteira bas-

tante desfalcada na sua 1ª linha, 
previa-se um jogo bastante difícil 
para a formação de juniores mas-
culinos da SIR 1º de Maio.

O jogo começou com algum 
ascendente da equipa da casa, 
a conseguir romper, com alguma 
facilidade, a defesa marinhense, 
mantendo-se no entanto o equi-
líbrio no marcador, com o resul-
tado em 12-10, com 22 minutos 
de jogo. No final da 1ª parte, um 
período de enorme desconcentra-
ção dos atletas da SIR permitiu à 
equipa da casa distanciar-se no 
marcador, indo para intervalo 
com uma vantagem de 6 golos 
(16-10).

Na 2ª parte, a SIR 1º de Maio 
apresentou-se com uma defesa 
mais fechada, e com uma grande 
entrega ao jogo, criando enor-
mes problemas de finalização ao 
Samora Correia, que foi vendo a 
equipa marinhense aproximar-se 
no marcador até à diferença mí-
nima, quando faltavam 3 minutos 
para o final da partida. Contudo, 
nos minutos finais com a SIR 1º 
de Maio a arriscar numa defesa 
individual, o Samora Correia, com 
mais dois golos, garantiu a vitória 
na partida.

Em juvenis masculinos, a SIR 
mostrou-se muito lenta durante a 
1ª parte, sendo que a boa exibi-
ção do guarda-redes da equipa 
adversária esteve na origem de 

poucos golos ao intervalo (8-6).
Na 2ª parte os atletas da SIR 

entraram com um ritmo mais for-
te e com um bom apoio vindo da 
bancada, nomeadamente dos “Ul-
tras SIR”, e os golos começaram a 
surgir com mais facilidade, distan-
ciando-se e obtendo um resultado 
final de 27-18.

Com esta vitória os juvenis con-
seguiram carimbar o passaporte 
para a 2ª fase quando ainda fal-
tam disputar dois jogos da 1ª fase.

 Ò juvenis venceM eM casa

No que respeita às juvenis fe-
mininas, no primeiro jogo de um 
ciclo de quatro partidas em que 
a SIR defronta as principais opo-
sitoras, coube à equipa A do Dom 
Fuas vir até à Nery tentar contra-
riar o favoritismo da SIR. E se du-
rante os primeiros 20 minutos ain-
da conseguiu discutir o resultado, 
muito devido aos 9 golos sofridos 
pela SIR, que mostrou alguma per-
meabilidade defensiva, a equipa 

técnica alterou a defesa, o que 
lhe permitiu chegar ao intervalo 
com o resultado em 16:11. No 
segundo tempo, a equipa da casa 
limitou-se a gerir o resultado, que 
se cifrou em 23:18. 

Após a derrota algo surpreen-
dente (pelos números) em casa 
da Juve na última jornada, nada 
mais restava às iniciadas se não 
ganharem ao Alcanena para 
continuarem na luta pelo título de 
campeãs distritais. Mais uma vez 
o avolumar de perdas de bola não 
provocadas deixou perceber que 
esse intento não se iria concretizar 
chegando o intervalo com uma 
vantagem para o Alcanena por 
16:9. No segundo tempo e até 
aos 15 minutos o Alcanena conti-
nuou a mandar no jogo e chegou 
aos 11 golos de vantagem, altura 
em que o técnico forasteiro rodou 
mais a equipa e a SIR conseguiu 
minimizar a derrota até ao resulta-
do final de 24:31. ß 

 Ò foto: arquiVo
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Pedro Portela renova até 2015 pelo Sporting
Apesar de apreciado em clubes estrangeiros, o
andebolista Pedro Portela renovou contrato com o
Sporting por mais dois anos. O ponta-direita,de 23
anos, formado no Académico de Leiria, integra a
equipa principal desde 2007/8, altura em que ainda
era júnior.
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ANDEBOL

Iniciados masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  35
Avanca  21

Sanjoanense: Daniel Andrade, An-
tónio Guedes, Miguel Rodrigues, 
Emanuel Carneiro, João Perez, 
João Martins, João Costa, Xavier 
Moreira, Diogo Pinto, Ramiro 
Pinho, João Alves, Paulo Reis, 
Miguel Pinho e José Pereira. 
Treinador: Ricardo Pinho.

A Sanjoanense alcan-
çou uma vitória clara fren-
te ao Avanca por 35-21, 
num jogo a contar para a 
segunda jornada da fase 
complementar.

Ao intervalo, a equipa 
alvinegra já dispunha de 
uma vantagem confortável 
de sete golos (17-10), que 
permitiu a utilização de 
todos os atletas. Com esta 
vitória, a Sanjoanense ocu-
pa o primeiro lugar da com-
petição, juntamente com o 
Feirense e o Vacariça.

Juniores masculinos
 Nacional 1.ª Divisão

ISMAI  42
Sanjoanense  26

Sanjoanense: Rui Costa, Ricar-
do Pinho, Alexandre Duarte, 
Ricardo Silva, Vítor Mateus, 
Alexandre Silva, Fábio Fernan-
des, Rui Martins, Valter Braga, 
Fábio Gonçalves, Daniel Oliveira, 
João Costa, e Emanuel Silva. 
Treinadores: Filipe Rosário e 
Pedro Tavares

A Sanjoanense deslocou-se 
a casa do quarto classifica-
do para cumprir mais uma 
jornada do Nacional da 1.ª 
Divisão e regressou a S. 
João da Madeira com uma 
pesada derrota. A diferen-
ça entre as duas equipas 
foi evidente logo no início 
da partida, com os locais 
assumirem o comando do 
jogo. No entanto, com a alte-
ração do sistema defensivo, 
os alvinegros conseguiram 

ganhar muitas bolas na 
defesa e concretizar alguns 
contra-ataques, recupe-
rando a desvantagem no 
marcador.

Contudo,  a  segun-
da parte foi fatal para a 
Sanjoanense que, face ao 
cansaço acumulado e ao 
ritmo elevado imposto pelo 
adversário, não conseguiu 
apresentar argumentos 
para se bater com o ISMAI. 

Infantis masculinos
Campeonato Nacional

Feirense A  21
Sanjoanense  24

Sanjoanense: Gonçalo Oliveira, 
André Silva, Paulo Bastos, Fran-
cisco Silva, João Bartolo, Manuel 
Mateus, Luís Martins, Miguel 
Leite, Bernardo Leite, Gonçalo 
Fernandes, Guilherme Novo, João 
Henriques, e Pedro Almeida. 
Treinadores: Ricardo Gaspar e 
Rui Gonçalves

A Sanjoanense des-

locou-se a Santa Maria 
da Feira para defrontar a 
equipa local, num jogo que 
se revelou bastante equi-
librado e disputado. Seria, 
no entanto, a formação 
alvinegra a sair vitoriosa 
ao bater a adversária por 
21-24. Um resultado que 
permitiu à Sanjoanense con-
solidar o primeiro lugar da 
classificação e distanciar-se 
do Feirense, que ocupa a 
segunda posição.
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andebol: empate no 
dérbi de iniciados

Terminou com um empate (25-25) 
o dérbi entre Dom Fuas e cister na 3ª 
jornada da zona 5 do regional de ini-
ciados femininos de andebol. As duas 
equipas seguem invictas na competição. 
Em juvenis femininos, o cister goleou 
em coimbra (25-14), subiu ao 2º lugar 
da zona 5 e leva sete jogos sem perder. 
Na 1ª Divisão de juvenis masculinos, o 
Dom Fuas perdeu na receção ao Sp. Es-
pinho (25-37), enquanto o cister perdeu 
no terreno do Alavarium (22-32) e está 
há dez jogos sem vencer. Em infantis 
masculinos, o Dom Fuas perdeu com a 
juve (23-27), na 2ª jornada da segunda 
fase.
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Não restam dúvidas 
de que a Associação 
Desportiva de Go-

dim, coletividade sedeada na 
freguesia de Godim, tem vindo 
a realizar um trabalho meritó-
rio no andebol e que merece o 
nosso aplauso.

Com cerca de uma centena  
de atletas, que se dividem en-
tre  os escalões de minis, infan-
tis, juvenis e juniores, a ADG 
participa nos campeonatos dis-
tritais das Associações de Viseu 
e Porto.

A equipa de infantis, orien-
tada pelo ex-atleta Miguel Ân-
gelo, compete em Viseu, onde 
tem tido um comportamento 
exemplar, estando neste mo-
mento perto de assegurar a 
presença na fase final do cam-
peonato nacional de infantis, 
que determina a subida aos na-
cionais. De referir que, essa fase 
final será disputada em junho 
na cidade do Peso da Régua e 
terá a presença de 24 equipas 

de todo o país. Este evento é 
uma realização conjunta da As-
sociação de Godim, Federação 
Portuguesa de Andebol, ainda 
Associação Andebol de Vila 
Real e da autarquia do Peso da 
Régua.

A equipa de infantis ain-
da não perdeu qualquer jogo 
na sua série e tem demonstra-
do uma enorme superioridade 
sobre os seus adversários. Tudo 
isto reflete o excelente trabalho 

que o técnico Miguel Ânge-
lo tem realizado, sempre com 
a preocupação de formar ho-
mens em primeiro lugar e só 
depois atletas.

Claro que sem apoios isto 
não seria possível e dentro das 
suas possibilidades, a direção 
do clube não tem faltado com 
nada para os seus atletas, de 
forma a que possam ter um 
melhor desempenho.

Segundo Miguel Ângelo, os 

seus atletas são os melhores do 
mundo e têm interpretado na 
perfeição tudo aquilo que lhes 
tem sido ensinado. Aliás, para 
o jovem técnico, os seus atletas 
“são os grandes heróis e mere-
cem ir à fase final”.

Para Miguel Ângelo, uma 
peça importante tem sido Luís 
Valente, que tem demonstrado 
uma enorme dedicação e em-
penho  que se refletiu na ida ao 
torneio internacional de Santa 
Maria da Feira. Este pode ser 
considerado um marco his-
tórico no clube pelo facto de 
terem sido quatro dias, o que 
implicou uma elevada despe-
sa em termos de alojamento 
e alimentação, mas que valeu 
o sacrifício de todos os envol-
vidos pelo excelente convívio 
que ofereceram aos 13 miúdos 
que fazem parte do plantel, que 
dignificaram as cores da Asso-
ciação Desportiva de Godim.

A. P.

Andebol

Infantis da Associação Desportiva de Godim
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> redacção

A Universidade do Minho con-
firma o seu estatuto no plano de
organização de grandes eventos
desportiva. Em 2014 organiza o
Mundial de Andebol Universi-
tário e em 2015 acolhe o Cam-
peonato da Europa na mesma
modalidade. 

A EUSA (European University
Sports Association) atribuiu a
organização à Associação Aca-
démica da Universidade do Mi-
nho que, com sete votos, ultra-
passou as Universidades de Nij-
megen( Holanda) e Córdoba
(Espanha), com dois votos cada
uma. Em 2011, a organização do
Campeonato Mundial Univer-
sitário de Andebol de 2014 foi
atribuído à UM, proporcionando
à Academia Minhota dois anos
consecutivos como anfitriã de
um acontecimento internacional
da mesma modalidade.

Para o presidente da Associa-
ção Académica da Universidade
do Minho, Carlos Alberto Videi-
ra, este é “mais um reconheci-
mento da capacidade organizati-
va da AAUM e da Universidade
do Minho”. O sucesso de even-

tos desportivos organizados pela
AAUM e pela Universidade do
Minho, como os Campeonatos
Mundiais Universitários de Fut-
sal e Xadrez do Verão passado,
“também tiveram impacto nesta
decisão” afirma Carlos Alberto
Videira.

O presidente da Associação
Académica da Universidade do
Minho considera que se reúnem
“todas as condições para al-
cançar esse tão almejado título
em casa”, e relembra “o título
europeu alcançado em Rijeka,
na Croácia, em 2011” pela equi-

pa de andebol.  
Mais uma vez a expressão

‘UM por todos, e todos por UM’
faz sentido na Academia Minho-
ta e, por isso, Carlos Alberto
Videira aproveita para apelar ao
apoio de todos os estudantes e
todos os minhotos.

DESPORTO

> Em 2011 a atribuição do Mundial Universitário de 2014 também foi atribuído à academinha minhota.

REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS 

Universidade do Minho recebe
Europeu de Andebol em 2015
A Universidade do Minho vai receber o Campeonato Europeu de Andebol Universitário em
2015, uma vez que foi a entidade vencedora numa candidatura onde concorriam ainda as
universidades de Nijmegen( Holanda) e Córdoba (Espanha). 

D.R.

Selecção da Universidade do Minho que se sagrou vice-campeã mundial em 2012
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO>>22

Europeu de Andebol de 2015
na Universidade do Minho
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Associação Académica da UMinho 
organiza Campeonato Europeu 

de Andebol Universitário de 2015
>>22

DR
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Callidas, 10 - Póvoa de Lanhoso, 5
(aos 21’ da primeira parte)
Local: Pavilhão Municipal (Vizela)
Árbitros: Tiago Silva e Raul Chamusca
Callidas Clube: João Gomes, João Ribeiro (4), Horácio
Marinho (4), José Faria, Tiago Antunes (2), Bruno Costa e
Diogo Araújo.
Treinador: Emiliano Sousa
Póvoa de Lanhoso: João Silva, Rafael Costa, Pedro Pando,
José Castro (4), Mário Soares, João Fernandes (1) e Raphael
Antunes.
Treinador: Álvaro Barbosa

TEXTO & FOTO: M. SÉRGIO VINAGRE

JOGO INTERROMPIDO POR
INVASÃO DO RECINTO

Andebol - Iniciados Masculinos

A invasão do recinto por
parte de um indivíduo do
público, pertencente à comitiva
da equipa de Póvoa de Lanhoso
- que saltou da bancada para
tentar agredir um dos árbitros
(Raul Chamusca) -, levou a que
este jogo, disputado na manhã
do passado domingo, dia 27,
fosse interrompido aos 21’,
enquanto se aguardava a chegada
da GNR, entretanto chamada ao
Pavilhão Municipal de Vizela.

Um acto lamentável de um
indivíduo que se fartou de
insultar os árbitros, com imensos
palavrões, não se percebendo
bem a razão da sua “revolta”, a
não ser a derrota que estava a
acontecer no resultado para a
equipa de Póvoa de Lanhoso. Os
jovens do Callidas Clube
praticavam um jogo de grande
qualidade, com acerto de passes
e marcações, e boa circulação de
bola, com Horácio Marinho,
João Ribeiro e Tiago Antunes em
bom plano. Os jovens
adversários, pelo seu lado, não
estavam a aguentar a manhã
inspirada dos jovens vizelenses,
que venciam o jogo por 10-5,
quando a dupla de arbitragem
decidiu interromper o jogo e dá-
lo, justamente, por terminado.

É certo que o sujeito foi
controlado por outras pessoas,
incluindo dirigentes da equipa
visitante, tendo saído do pavi-
lhão; mas, mesmo assim, os árbi-
tros entenderam não haver

condições para o jogo prosseguir.
Só foi pena que, quando a GNR
chegou, o tal espectador já não
se encontrasse por perto, de mo-
do a que pudesse ser identificado
e criticado pelo seu acto. Pessoas
destas não fazem falta aos recin-
tos desportivos, particularmente
no caso em apreço, com um en-
contro entre escalões de forma-
ção. Grande exemplo de um pai,
provavelmente, ainda por cima
sem qualquer justificação, pois a
vitória do Callidas Clube estava
a ser inquestionável.

Contudo, a meu ver, a
insatisfação do “invasor de
campo” dever-se-ia às marcações
dos jovens vizelenses, com um
“toque”, por vezes, mais duro
sobre os atletas da Póvoa de
Lanhoso; contudo, os árbitros
iam punindo os atletas faltosos,
com as suspensões de dois
minutos, nos casos em que se
verificava qualquer lance à
margem das leis de jogo… Nada
de anormal em andebol.

Futebol
Taça AF Braga
Juvenis (3.ª Eliminatória)
* Famalicão, 2 - FC Vizela
“B”, 0

Futsal
Distrital de Seniores
Femininos
* Lousado, 4 - DJA, 3
Distrital de Juniores
* Vermoim, 10 - DJA, 2
Distrital de Juvenis
* DJA, 6 - Santo Tirso
Futsal, 2

Distrital de Iniciados
* DJA, 4 - VN Sande, 1
Distrital de Infantis
* VN Sande, 3 - DJA, 0
Distrital de Benjamins
* Gualtar, 4 - DJA, 2

Andebol
Juvenis Masculinos
* Afifense, 29 - Callidas, 21
Juvenis Femininos
* Barrosas, 15 - Callidas, 5
Infantis Masculinos
* M.A.R.C.A., 8 - Callidas,
23

OUTROS RESULTADOS
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