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Luísa Azevedo

Sérgio Areias

Nomeados para Atleta Percurso Desportivo
Catarina Dias (Ensino Básico do 1º ciclo), Andreia Vale (Engenharia Civil), Luísa Azevedo (Medicina), Eduardo Sampaio (Mestrado Integrado em Engenharia Electrónica Industrial e Computadores) e Sérgio Areias (Mestrado de engenharia Informática) são os nomeados para o Prémio “Atleta Percurso Desportivo”, na Gala do Desporto da AAUM.
> redacção

A Gala do Desporto é o culminar
de mais uma época desportiva
para a AAUMinho, que este ano
conseguiu a nível nacional um
surpreendente 3º lugar no ranking Federação Académica de
Desporto Universitário, tendo
arrecadado 64 medalhas (17 de
Ouro, 20 de Prata e 27 de Bronze). A nível europeu a UMinho
arrecadou cinco medalhas – 3
medalhas de bronze (1 no golfe
e 2 no taekwondo) e 2 medalhas
de prata (futsal e andebol), o que
traduz o sucesso desportivo da
Academia Minhota.
Os prémios entregues na categoria de "Atleta Percurso Desportivo" procuram institucionalizar o
reconhecimento pelo desempenho daqueles que, no decorrer do

seu trajecto desportivo, mais
sucessos alcançaram.
Nesta categoria estão nomeados para este ano: Catarina Dias
(Ensino Básico do 1º ciclo) atleta de Voleibol. Esta atleta foi
medalha de Bronze no Campeonato Nacional Universitário em
2005; Medalha de Prata no
Campeonato Nacional Universitário em 2006; Campeã Nacional Universitária em 2007;
Campeã Nacional Universitária
em 2008; Campeã Nacional
Universitária em 2009; Campeã
Nacional Universitária em 2010;
Vice- Campeã Nacional Universitária em 2011. Participou ainda
no Europeu Universitário de
2007, Rijeka (Croácia), 12º lugar; Participou no Campeonato
Europeu Universitário de 2008,
Camerino (Itália); Participou no

Campeonato Europeu Universitário de 2009, Hamburgo (Alemanha), 6º lugar; Participou no
Campeonato Europeu Universitário de 2010, Varsóvia (Polónia), 6º Lugar.
Andreia Vale (Engenharia Civil) atleta de Futsal com Licenciatura concluída em 2010. A
atleta foi Vice- campeã Nacional
Universitário em 2004; Campeã
Nacional Universitária em 2005;
4º Lugar no Campeonato Nacional Universitário em 2006;
Vice- Campeã Nacional Universitária em 2007. Participou ainda em 4 edições dos GalaicoDurienses (Vigo e Vila Real).
Luísa Azevedo (Medicina)
atleta de Basquetebol. A atleta
foi Vice- Campeã Nacional Universitário em 2005; 5º Lugar no
Campeonato Nacional Univer-

sitário em 2006; 5º Lugar no
Campeonato Nacional Universitário em 2007; Vice- Campeã
Nacional Universitário em 2008;
Medalha de Bronze no Campeonato Nacional Universitário de
2009. Participou ainda no Campeonato Europeu Universitário
de Basquetebol – 2006.
Eduardo Sampaio (Mestrado
Integrado em Engenharia Electrónica Industrial e Computadores) atleta de Andebol, com
Licenciatura concluída em 2010.
O atleta foi Vice- Campeão Nacional Universitário em 2006;
Campeão Nacional Universitário em 2007; Vice - Campeão
Nacional Universitário em 2008;
Campeão Nacional Universitário em 2009; Campeão Nacional Universitário em 2010;
Campeão Nacional Universitá-

rio em 2011. Foi ainda ViceCampeão no Campeonato Europeu Universitário de 2006,
Benzançon, França (Croácia);
Vice- Campeão no Campeonato
Europeu Universitário de 2007,
Lodz (Polónia); Vice- Campeão
no Campeonato Europeu Universitário de 2009, Ljubljana
(Eslovénia); Vice- Campeão no
Campeonato Europeu Universitário de 2010, Nicósia (Chipre).
Sérgio Areias (Mestrado de engenharia Informática) atleta de
Taekwondo concluiu a Licenciatura também em 2010. Foi
Vice- Campeão Nacional Universitário 2010 (-54kg); Campeão Nacional Universitário
2011 (-54kg); Medalha de Ouro
na competição por equipas no
CNU de 2011.
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> Novo reforço do ABC conta com 95 internacionalizações nas selecções jovens.
CENTRAL ESTEVE EM BRAGA E ASSINOU POR DOIS ANOS

ABC

REFORÇO

Pedro Seabra Marques
garantido por duas épocas

O melhor central
no Europeu
de sub-19

Pedro Seabra Marques assinou contrato com o ABC por duas temporadas. O central constitui uma das apostas do clube bracarense para o futuro, tendo em conta as provas já reveladas no andebol nacional, contabilizando quase uma centena de internacionalizações.
A título de curiosidade,
recorde-se que Pedro Seabra foi
considerado o Melhor Central
do Campeonato Europeu de
sub-19, realizado há dois anos,
antes de confirmar a
transferência para o Sporitng.
Fez ainda parte do All Star Team
da prova. Nesse ano a Selecção
Nacional de Juniores B
Masculinos conseguiu a melhor
classificação de sempre no
European Open, tendo
terminado a competição em
2º lugar, após ter perdido a final
(29-28) com a Eslovénia.
No final do European Open,
o central Pedro Seabra Marques
foi considerado o Melhor
Central do 5º European Open,
fazendo assim parte da All Star
Team do torneio, e recebeu,
ainda o prémio de Melhor
Jogador do 5º European Open,
que se realizou em
Gotemburgo, na Suécia.

Segundo reforço
do plantel
ROSA SANTOS.

Pedro Seabra Marques esteve ontem em Braga e selou um acordo com Luís Teles para representar o ABC nas próximas duas épocas
> paulo machado

Aí está o novo reforço do ABC
de Braga para a próxima temporada. Pedro Seabra Marques, 21
anos, ex-Sporting, assumiu um
compromisso com o clube bracarense válido para as próximas
duas temporadas. O acordo ﬁcou
ontem selado, apurou o Correio
do Minho, depois de um almoço
entre o presidente do ABC, Luís
Teles, e o jogador
A contratação do jovem central
foi cirúrgica, antevendo ainda o
eventual final de carreira do
capitão Carlos Matos.
O novo reforço do ABC prepara-se para um novo desaﬁo na
sua carreira. Depois de dois anos
ao serviço do Sporting, está de
volta ao norte e entusiasmado
por vingar no clube bracarense.
“É um passo em frente na minha
carreira. Com esta decisão penso
que se conjugaram duas vontades. No mundo do andebol toda
a gente conhece o ABC, todos os
jogadores da minha formação
aprenderam a respeitar o ABC
pelo palmarés que o clube tem e
continua a lutar por objectivos

que vão ao meu encontro e podemos fazer coisas muito boas
para as próximas épocas”, salientou o central.
Com perto de uma centena de
internacionalizações, Pedro Seabra Marques não esconde ainda
o prazer de ser orientado por
Carlos Resende, com quem se

cruza pela primeira vez. “É um
prazer trabalhar com aquele que
é considerado o melhor jogadores de todos os tempos no andebol. As últimas épocas do
ABC falam por si e podemos
fazer coisas interessantes no
campeonato”, realçou o novo
atleta da formação bracarense.

Carlos Matos é um exemplo
vivo da imagem do ABC
A dúvida continua a imperar em relação ao futuro do ‘capitão’ do ABC,
Carlos Matos. Certo é, a sua marca será eterna na formação bracarense,
independentemente de continuar a jogar ou deixar a a competição
Luís Teles foi enigmático em relação ao tema. “O Carlos Matos continua
a ser o exemplo vivo daquilo que é a imagem do ABC pelo brilhante
percurso da sua carreira. Tal como outros grandes jogadores do ABC
que vieram a dar grandes treinadores, como José Vieira e Carlos
Ferreira, o Carlos Matos também terá sempre um lugar reservado no
clube, pelo estandarte que sempre foi e pode continuar a ser, caso
venha a decidir colocar um ponto final na sua carreira, mas é uma
situação que ainda está pode definir”, explicou Luís Teles. A contratação
de Pedro Seabra, como central, até pode estar ligada à saída de Matos.
O jovem atleta evita qualquer comparação com Carlos Matos, destacando que o “o Carlos Matos será sempre o Carlos Matos, sendo um
daqueles jogadores ímpares e que jamais será substituível. Espero, tal
como o Carlos Matos, escrever o meu nome no andebol português e o
Carlos Matos será sempre insubstituível”, reforçou o novo reforço.

O segundo reforço da temporada
Pedro Marques torna-se no segundo reforço do ABC para a
próxima temporada, depois da
contratação do lateral-esquerdo
José Pedro Coelho, ex-Madeira
SAD.
“É um jogador que se enquadra na ﬁlosoﬁa do ABC, sendo
oriundo de uma grande escola de
formação que é o S. Bernardo”,
apontou Luís Teles. E apesar da
juventude do atleta destaca o
“percurso notável a nível nacional e também pelas internacionalizações que soma”, reforçou o presidente do ABC.
Salienta o perﬁl do jogador e homem, como fundamentais para
vir a integrar o plantel bracarense, ou não se tratasse de um
estudante da Faculdade de Medicina.
Com esta contratação, o plantel
do ABC passa a contar com
“uma mais valia” e que promete
ser sustentada em termos futuros, daí a duração de contrato
por dois anos. “Esperamos que
ﬁque por muitos mais anos”,
adiantou ainda o presidente da
SAD do ABC.

Pedro Seabra torna-se no
segundo reforço do ABC para a
próxima temporada, depois da
contratação do lateral-esquerdo
José Pedro Coelho, ex-Madeira
SAD.
"É um jogador que se enquadra
na filosofia do ABC, sendo
oriundo de uma grande escola
de formação que é o S.
Bernardo", apontou Luís Teles.
E apesar da juventude do atleta
destaca o "percurso notável a
nível nacional e também pelas
internacionalizações que soma",
reforçou o presidente do ABC.
Salienta o perfil do jogador e
homem, como fundamentais
para vir a integrar o plantel
bracarense, ou não se tratasse
de um estudante da Faculdade
de Medicina.
Com esta contratação, o plantel
do ABC passa a contar com
"uma mais valia" e que promete
ser sustentada em termos
futuros, daí a duração de
contrato por dois anos.
"Esperamos que fique por
muitos mais anos", adiantou
ainda o presidente da SAD do
ABC.
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Pedro Seabra (ex-Sporting)
reforça plantel do ABC
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ROSA SANTOS

ANDEBOL: CENTRAL, EX-SPORTING, FOI O MELHOR NA SUA POSIÇÃO NO EUROPEU DE SUB-19

Pedro Seabra reforça ABC
Atleta de 21 anos assinou contrato de duas temporadas pelos academistas. Embora nada esteja confirmado, o ‘Correio
do Minho’ sabe que esta contratação poderá precaver um possível final de carreira do central Carlos Matos. >> 26
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Rui Santos no
Sporting da Horta
o ex-diretor regional do
desporto,Rui santos,assumiu
as funções de coordenador
da formação da secção de
andebol do sporting Clube da
Horta. É o regresso, 15 anos
depois, a um clube que ajudou

a catapultar para o topo da
modalidade em Portugal.
Contribuir para a evolução
do andebol e ajudar a formar
atletas para a equipa principal
– que disputa o escalão maior
da modalidade em Portugal

– são os objetivos traçados,
o que passa, em larga escala, pelo relançamento dos
escalões jovens do grémio
faialense.
Por outro lado,o terceirense Filipe duque vai continuar a

orientar a equipa de seniores
do sporting da Horta. Treinador e direção fizeram um
balanço da última temporada,
acabando por renovar o respetivo vínculo contratual por
mais uma temporada. di
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> Nomeados para a categoria de atleta masculino do ano lectivo 2010/2011.
GALA DO DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

DR

DR

Rui Bragança (Taekwondo)

Pedro Soares (Escalada)

DESPORTO

DR

DR

Miguel Sarmento (Andebol)

UNIVERSITÁRIO

Eduardo Rodrigues (Futsal)

DR

Sérgio Gonçalves (Futsal)

UM reconhece trabalho
Mais uma vez, a Universidade do Minho realiza, no final da temporada desportiva, a Gala do Desporto da instituição,
uma celebração que conhece a sua nona edição e na qual a própria universidade presta homenagem a todos os alunos que a representam a nível desportivo, premiando aqueles que mais se destacaram ao longo da época.
> redacção

Pela nona vez a Universidade do
Minho vai realizar a sua já habitual e tradicional Gala do Desporto, uma celebração na qual a
instituição de ensino presta homenagem a todos os alunos que
a representam a nível desportivo, premiando os que mais se
destacaram ao longo da temporada.
A partir das 20 horas do próximo dia 13 de Julho, o “estado
maior” e os representantes desportivos da Universidade do
Minho reúnem-se numa celebração organizada pelos Serviços de Acção Social da UMinho,
em cooperação com a Associação Académica da Universidade
do Minho.
Os galardões entregues, denominados de “PODIUM” procuram reconhecer o desempenho
dos alunos que, no decorrer do
ano lectivo, mais se destacaram
em cada modalidade desportiva.

É também um momento de convívio que procura servir de estímulo para que cada vez mais
alunos conciliem os estudos com
a prática desportiva e procurem
o sucesso nas duas vertentes.
As categorias a concurso nesta
edição da gala são: Monitor do
Ano, Treinador do Ano, Atleta
Masculino do Ano, Atleta Feminino do Ano e Atleta Percurso
Desportivo. Cada categoria tem
cinco atletas/monitores/treinadores nomeados, um dos quais
será o grande vencedor.
Os nomeados para o galardão
de Atleta Masculino do Ano nesta nona edição da Gala do Desporto são: Rui Bragança, atleta de
Taekwondo e aluno de Medicina; Pedro Soares, atleta de Escalada e aluno do Mestrado em
Engenharia Informática; Miguel
Sarmento, atleta de Andebol e
aluno de Ciências da Comunicação; Eduardo Rodrigues, atleta de Futsal e aluno de Mestrado
em Ensino de Filosofia no Ensi-

Braga Rugby em grande actividade
Apesar da temporada desportiva estar a chegar ao final, a formação do
Braga Rugby não pára e continua a participar em diversas actividades
relacionadas com a modalidade.
No sábado passado, os sub-14 e sub-12 do clube participaram, em Matosinhos, no primeiro torneio do Circuito ARN de Rugby de Praia de
2011 (organizado pela Associação de Rugby do Norte).
No próximo dia 16, estes dois escalões voltam à carga com a
participação, em Afife, no segundo dos quatro torneios que compõem
este circuito.
Também no passado sábado, dois dirigentes do Braga Rugby participaram num curso de formação para Directores de Equipa, que decorreu
em Arcos de Valdevez.

lll
Rui Bragança, Pedro Soares, Miguel Sarmento,
Eduardo Rodrigues e Sérgio Gonçalves são os nomeados para o galardão de
Atleta Masculino do Ano.
no Secundário; e Sérgio Gonçalves, também atleta de Futsal e
aluno de Engenharia Civil.
Rui Bragança sagrou-se Campeão Nacional Universitário de
Taekwondo em 2011, na categoria de -58kg, e medalha de Ouro
na competição por equipas no
Campeonato Nacional Universitário (CNU). Foi ainda medalha
de Prata no Europeu Universitário em 2009, representou Portugal no Mundial Universitário
de 2010, foi pré-seleccionado
para as Universíadas em Shenzen
(Agosto 2011) e convocado para
o Europeu Universitário (Outu-

bro, em Sofia, na Bulgária).
Pedro Soares foi Campeão Nacional Universitário de Escalada
no ano de 2011.
Miguel Sarmento sagrou-se
Campeão Nacional Universitário no CNU de 2011. Foi ainda
vice-Campeão Europeu Universitário em 2009, vice-Campeão
Europeu Universitário em 2010
e integra a equipa que vai participar no Europeu Universitário
de 2011, Rijeka, na Croácia.
Eduardo Rodrigues foi Campeão Nacional Universitário de
Futsal no CNU de 2011. Foi ainda vice-Campeão Europeu Universitário em 2010, integrou a
Selecção Nacional Universitária
no mesmo ano, em Novisad, na
Sérvia, e faz parte da equipa que
participa no Europeu Universitário 2011 (Tampere, Finlândia).
Sérgio Gonçalves foi também
Campeão Nacional Universitário de Futsal 2011, vice-Campeão Europeu Universitário em
2010 e integra a equipa que se

prepara para participar no
Campeonato Europeu Universitário de 2011, que se realiza
em Tampere, na Finlândia.
Recordando o passado desta
Gala do Desporto da Universidade do Minho, os grandes vencedores deste galardão nas edições anteriores foram:
2002 - Carlos Julião, atleta de
Voleibol (Comunicação Social);
2003 - Tiago Silva, atleta de
Andebol (Economia);
2004 - Bruno Costa, atleta de
Andebol (Direito);
2005 - Hugo Moisés, atleta de
Futebol e Futsal (LESI);
2006 - Pedro Costa, atleta de
Atletismo (Física);
2007 - João Castilho, atleta de
Andebol (Engenharia Têxtil);
2008 - José Fernandes, atleta
de Taekwondo (Biomédica);
2009 - Filipe Magalhães atleta
Andebol (Eng.ª Comunicações)
2010 - Eduardo Rodrigues
(Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário).

RUGBY

RAV participa
no “Beach-Rugby”
O Râguebi deViana encontra-se a
disputar, com três equipas (duas
no escalão sub-14 e uma sub-12),
no Circuito Beach-Rugby ARN/ FPR,
tendo disputado, no passado fim-de-semana, em Matosinhos na
primeira jornada da competição,
tendo conseguido bons resultados
apesar da sua inexperiência.

DR

Jovens craques do Râguebi deViana mostraram o seu valor
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Gala do Desporto da Universidade do Minho

Sarmento e Eduardo Rodrigues
são dois dos nomeados
DM

A Gala do Desporto da Universidade do Minho realiza-se
no dia 13 de Julho, no Campus
de Gualtar, Braga, e vai distinguir os alunos que, ao longo
do ano, mais se destacaram no
plano desportivo. As categorias a concurso este ano são:
monitor do ano, treinador do
ano, atleta masculino do ano,
atleta feminino do ano e atleta percurso desportivo.
Hoje apresentamos os candidatos ao prémio atleta masculino do ano:
Rui Bragança (Medicina),
o atleta de taekwondo foi
campeão nacional universitário 2011 (-58kg) e medalha
de ouro na competição por
equipas no CNU de 2011. Foi
medalha de prata no europeu
universitário em 2009 – Braga; Representou Portugal no
mundial universitário de 2010
- Vigo; pré-seleccionado para
as Universíadas em Shenzen
– Agosto 2011 e convocado
para o europeu universitário
a realizar em Outubro em Sofia, Bulgária.
Pedro Soares (Mestrado Eng.
Informática), o atleta de escalada foi campeão nacional uni-

Miguel Sarmento e Eduardo Rodrigues

versitário 2011.
Miguel Sarmento (Ciências
da Comunicação), atleta de andebol, foi campeão nacional
universitário no CNU de 2011.
Foi ainda vice-campeão europeu universitário 2009 (Eslovénia); vice-campeão europeu
universitário 2010 (Chipre) e
integra a equipa que vai participar no europeu universitário
de 2011, Rijeka, Croácia.

Eduardo Rodrigues (Mestrado em Ensino de Filosofia
no Ensino Secundário), atleta de futsal, foi campeão nacional universitário no CNU
de 2011.
Foi ainda vice-campeão
universitário europeu 2010
(Chipre); integrou a selecção nacional universitária em
2010 – Novisad – Sérvia e faz
parte da equipa que vai par-

ticipar no europeu universitário de 2011, Tampere, Finlândia.
Sérgio Gonçalves (Eng.ª Civil), atleta de futsal, foi campeão nacional universitário
2011. Foi ainda vice-campeão
europeu universitário 2010
(Croácia) e integra a equipa
que vai participar no europeu
universitário de 2011, em Tampere, Finlândia.
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PraiAndebol no
próximo domingo
O Gabinete técnico da associação de andebol da ilha
terceira leva a efeito no próximo domingo, a partir das 15:00,
no areal grande da cidade da Praia da Vitória, o ii Praiandebol
2011.a organização informa que as equipas participantes devem
estar presentes no local do evento às 14:15.
entretanto, o iii Praiandebol 2011 está calendarizado para
o dia 31 de julho, às 15:00, integrado no programa das festas
da Praia da Vitória, ao passo que a quarta jornada do certame
acontece no dia quatro de setembro, também a partir das
três da tarde.
O Praiandebol tem o apoio da direção regional do Desporto e das câmaras municipais da Praia da Vitória e angra
do Heroísmo.
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Sexta, 08 Julho 2011 15:23

A Nazaré recebe desta sexta-feira a domingo o 15.º Torneio de Andebol de Praia "Nazaré Beach Cup".

A prova é organizada pela Associação Externato D. Fuas Roupinho e pela Associação de Andebol de
Leiria, sendo a 3ª. etapa do circuito regional da modalidade.

Na fase da Nazaré devem participar cerca de três dezenas de equipas, nas categorias de Masters e
Rookies, ambas em masculinos e femininos.

As duas primeiras etapas realizaram-se em S. Pedro de Moel e Pedrógão Grande.

O 15.º Torneio de Andebol de Praia "Nazaré Beach Cup" conta com o apoio do município e da
Freguesia da Nazaré e ainda da Federação Portuguesa de Andebol.

Bodyboard

A 5.ª etapa do Circuito Nacional Bodyboard Esperanças decorre este fim de semana em São Pedro de
Moel. Sete atletas do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré marcam presença na prova.

Até domingo entram na água Luís Fragoso, em sub-18; César Cruz, Ruben Anastácio e Ricardo Leal
em sub-16; Ricardo Esgaio em sub-14; e Ana Esgaio e Neusa Louraço em sub-18 femininos.

As previsões do treinador João Vidinha não são as melhores, já que as condições do mar para estes
dias são desfavoráveis à prática da modalidade.

A 5.ª etapa do Circuito Nacional Bodyboard Esperanças é organizada pelo Clube Aventura Rota do
Sol.
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andebol

EDUARDO COELHO, presidente do Águeda Andebol Clube

“Grande envolvimento
e vontade de triunfar,
apesar da falta de pavilhão”
A falta de um pavilhão para
desenvolver a actividade
continua a ser um obstáculo ao
andebol na cidade de Águeda,
neste caso ao Águeda Andebol
Clube. Trata-se do único clube
do concelho que pratica a
modalidade que não tem um
pavilhão/residência. Mas,
Eduardo Coelho, o presidente
da colectividade, enaltece
a atitude de treinadores,
atletas e amigos do AAC para
ultrapassar esta diﬁculdade. Na
entrevista, aborda ainda outros
assuntos transversais a todos
os clubes do concelho que se
dedicam ao andebol
P> Que balanço faz da actividade do Águeda Andebol Clube
na época ﬁnda?
R> Positivo, na medida em que
os objectivos que nos propusemos
atingir foram de um modo geral
alcançados: resultados desportivos,
conquista do campeonato regional
de juniores, realização de várias
actividades (jogo das velhas guardas, jantar de Natal, participação
na Feira dos Saberes e Sabores,
envolvimento dos atletas e pais
nessas iniciativas e na angariação
de fundos para o clube…). Foi uma
caminhada de luta e rigor em prol
dos adolescentes e jovens que, procuram, no AAC, uma forma salutar
e alegre de ocupar alguns dos seus
tempos livres.
P> Que objectivos gostaria de
ter concretizado mas não foram
atingidos?
R> Por exemplo, termos podido
participar nos campeonatos nacionais, competindo com outras
equipas de renome nacional. Mas,
tal desiderato há-de ser conseguido
em anos futuros!
P> O surgimento do AAC, na
sequência da extinção da AAA,
aconteceu num momento em
que apareceram mais clubes
no concelho. Como explica este
fenómeno?
R> Julgo que o trabalho desenvolvido pela Associação Académica de Águeda (entretanto extinta)

foi bastante profícuo e notável, ao
longo dos vários anos da sua existência, contribuindo para a formação de bastantes atletas, treinadores
e dirigentes, oriundos de várias zonas do concelho; os quais, aí, prosseguiram com êxito, esta modalidade, formando novos clubes como
aconteceu com o Águeda Andebol
Clube. Actualmente, conheço bons
treinadores, em várias equipas do
concelho, que já o tinham sido, na
AAA, bem como outros que foram
excelentes atletas e hoje dirigem e
treinam o AAC, como são os casos
do Pedro Alves, Sebastião Guerra
e José Santos.
P> Há algumas semanas tomou
uma posição pública no sentido
de haver uma fusão, ou pelo
menos união de propósitos, entre
clubes de andebol. Porquê? Acha
que é possível?
R> Claro que se trata de uma opinião pessoal… de um sonho, dirão
uns, de uma utopia, aﬁrmarão outros, mas partilhada por um ou outro
dirigente e treinador de equipas do
concelho. Penso que é muito difícil
mas não impossível. Não se trata
de uma fusão propriamente dita,
mas de uma “redistribuição” dos

vários escalões, pelos clubes que
possuam melhores condições, sem
que cada um perca a sua identidade
própria. Uma espécie de federação
concelhia, submetida previamente,
mediante apresentação de um projecto consistente, à apreciação da
Federação de Andebol de Portugal,
Associação de Andebol de Aveiro e
Câmara Municipal de Águeda. Basta
que haja alguém que tome a iniciativa
de congregar as diversas partes e
dialogar sobre o assunto. Esta ideia
talvez já se tivesse concretizado se,
após a extinção da AAA, as pessoas,
então ligadas ao andebol, se tivessem
juntado e criado o tal projecto único
para o concelho.
P> Há andebol de formação no
concelho de Águeda mas faltam
equipas seniores, em masculinos
e em femininos. O que falta para
que os jovens possam ter continuidade na prática desportiva no
escalão mais alto?
R> É difícil responder pelas
outras colectividades. No nosso
caso (AAC), tivemos esse desejo e
demo-lo a conhecer, há uns meses
atrás, lançando o repto aos atletas
em idade para integrar esse escalão, a ﬁm de aparecerem nos trei-

Eduardo Coelho
nos e depois reunirmos com eles
para estudar a hipótese de avançar
ou não, tendo em conta as elevadas despesas mensais que este
escalão exige. Ninguém até à data
compareceu! Os clubes, como o
nosso, não têm um orçamento que
permita manter uma equipa de seniores nos campeonatos regionais,
quanto mais nos nacionais. São
necessários apoios, patrocínios,
etc., e hoje, tendo em conta a crise
económica que enfrentamos, será
muito difícil manter uma equipa
“no escalão mais alto”, com os

AAC em Espanha
para participar
em torneio
O Águeda Andebol Clube volta
a Espanha, este mês de Julho, para
participar em mais um torneio. Isto
mesmo foi conﬁrmado por Eduardo Coelho, presidente do clube.
“Temos participado, todos os
anos, em torneios internacionais,
no país vizinho. Este ano, de 15 a
19 de Julho, vamos estar presentes, com duas equipas - infantis e
juvenis - no Torneio Internacional
de Torrellano, em Alicante, em que
participarão igualmente equipas de
vários países da Europa e de outros
continentes. Temos sido a única
equipa do concelho a participar
em eventos desta natureza. Será
A equipa de iniciados masculinos do Águeda Andebol Clube. De
certamente, como tem sido em pé: Bruno Oliveira (treinador), Alexandre Fernandes, João Camaranos anteriores, mais uma grande neiro, Nuno Marques, Luís Noronha e Pedro Coelho; de joelhos:
festa do andebol internacional”.
Daniel Loja, Duarte (mascote), Bruno Almeida e Rafael Velho.

orçamentos que as equipas têm.
Além disso, há atletas (masculinos e femininos) que, chegando a
essa idade, preferem “dar o salto”
para outros clubes com melhores
condições e competir nos campeonatos nacionais e, quiçá, nas
respectivas selecções. Claro que
isso lhes dá maior visibilidade…
e até se compreende.
P> Voltando ao AAC, o clube
tem pernas para andar quando
o pavilhão subsiste como um
dos mais graves problemas que
enfrenta a actividade desportiva
que promove?
R> Claro que se tivéssemos um
pavilhão onde treinar e jogar (em
casa), como têm os restantes clubes
de andebol do concelho, a performance dos escalões de formação
seria muito melhor e os resultados
desportivos destes e dos restantes
escalões alcançados seriam muito
mais motivadores. Treinando num
pavilhão e jogando noutro, exige
dos treinadores e dos atletas um
esforço redobrado e, por vezes,
extenuante. Mesmo assim, notou-se
grande envolvimento e vontade de
triunfar, quer por parte dos treinadores, atletas e direcção, quer por
parte dos pais e amigos do AAC.
P> A próxima época já está a
ser planeada? Haverá novidades?
R> Sem dúvida. Termina uma
época, começa a preparar-se a
próxima (2011/2012). Já estamos
a deﬁnir o número de escalões (já
comunicado à FAP e AAA), a pensar nos respectivos treinadores, nas
datas e locais dos treinos e jogos e a
preparar a documentação necessária
para, no prazo legal, se começar a
inscrever os atletas.
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Iniciadas de Valongo vencem campeãs de Espanha
Formação valonguense, campeã nacional em título,
superou melhor equipa do país vizinho

Os atletas do Valongo do Vouga que estiveram em Espanha
A equipa de iniciados femininos
da Casa do Povo de Valongo do
Vouga, que esta época se sagrou
campeã nacional, venceu o torneio
internacional de andebol Mijas
Cup, realizado em Espanha entre
27 de Junho a 3 de Julho. Na ﬁnal,
superou a equipa da casa, campeã

nacional de Espanha, por 20-18.
Ainda que não oﬁcial, pode dizer-se
que as valonguenses são campeãs
ibéricas, proeza que terá pelo menos alguma carga simbólica.
No mesmo torneio, participaram
ainda mais duas equipas da Casa do
Povo de Valongo do Vouga, as sub

17 femininas e sub 15 masculinos.
As três equipas tiveram um comportamento bastante meritório, realizando jogos muito competitivos, mas
simultaneamente tiraram partido das
excelentes condições proporcionadas
ao nível do divertimento, como praia,
piscina, parque aquático, e outras.
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Calendarização dos Jogos Desportivos
Os 10os Jogos Desportivos do Concelho de Vouzela
estão a decorrer, até dia 9 de Julho, abrangendo as modalidades de andebol, atletismo, basquetebol 3x3, boccia,
BTT, caminhada, futebol 7, futsal, hidroginástica, natação, orientação e ténis de mesa.
A calendarização para os próximos dias é a seguinte:
Dia 1, 20h00, Piscina Municipal, Natação /
Hidroginástica. Dia 2, 09h30, em Vasconha, BTT;
14h30, no Parque Municipal das Chãs, Futebol de 7,
Esc. S. Dia 3, 09h00, no Parque Municipal das Chãs,
Futebol de 7, Esc. A e B. 14h30, no Parque Municipal
das Chãs, Futebol de 7, Esc. V, J e C Masculinos. Dia
8, 20h45, Parque da Liberdade, Orientação. Dia 9,
09h00, Pavilhão Municipal, Andebol, Esc. S e V Masculinos, Esc. J e S Femininos; 14h30, Pavilhão Municipal, Basquetebol 3 x 3; 20h00, Pavilhão Municipal, Basquetebol 3 x 3. Dia 10, 09h30, Fataunços, Caminhada.
À noite, no Parque da Liberdade, Encerramento.
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Torneio de Andebol é no início de Julho
O VIII Torneio de Andebol - Terras de Lafões 201 terá lugar nos dias 7, 8, 9 e 10
de Julho, no pavilhão gimnodesportivo de Oliveira de Frades. O anfitrião será o
Andebol Clube de Oliveira de Frades que estará em jogo com mais 15 equipas, das
quais 10 são Juvenis juniores e seis Iniciadas. Este Torneio, que já conquistou um
lugar de destaque no contexto regional, conhece assim mais uma edição, bem no
inicio das Festas do Concelho, que colocam Julho no centro das atenções em Lafões.
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