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> redacção

O dérbi do Minho que, em Gui-
marães, coloca frente a frente o
Xico Andebol e o Andebol Clu-
be de Fafe, é um dos pontos de
interesse da primeira parte da
jornada inaugural do Andebol 1
– campeonato nacional de se-
niores masculinos da 1.ª divisão
que arranca este sábado. 

Dos seis jogos da ronda, três
disputam-se já amanhã. Um jo-
ga-se no domingo e os restantes
dois foram adiados para a próxi-
ma quarta-feira devido à pre-
sença de Benfica e Sporting nas
competições europeias.

O técnico vimaranense Nuno
Santos regressa “a casa”, desta
feita para orientar o AC Fafe no
jogo frente à sua anterior equipa,
o Xico Andebol. Em princípio
de temporada é sempre difícil
avançar com vaticínios pelo que
o caminho mais seguro passa pe-
lo lugar comum e dizer que, num
jogo entre vizinhos, não há favo-
rito. O jogo entre Xico e AC Fa-
fe não foge à regra e promete lu-
ta acesa pela vitória.

Os outros dois jogos agenda-
dos para sábado disputam-se nas
Ilhas. O Madeira SAD, agora
orientado por Aleksander Don-
ner, recebe o Belenenses. E nos
Açores, o Sp. Horta recebe o
Águas Santas, conjunto maioato
agora orientado pelo Paulo Fa-
ria.  

No domingo, o recém-pro-
movido CDE Camões, de Lis-
boa, tem a honra de se estrear no
Andebol 1, em casa, frente ao
tri-campeão nacional FC Porto. 

ANDEBOL 1: XICO - AC FAFE, DISPUTA-SE AMANHÃ, ÀS 18 HORAS, EM GUIMARÃES

Dérbi do Minho aquece 
abertura do campeonato

DR

Nuno Santos comanda agora o AC Fafe e vai estrear-se contra o Xico 
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Jogo de estreia
do ABC/UMinho 
adiado para 
quarta-feira
O jogo de estreia no campeo-
nato do ABC/UMinho, frente ao
Benfica, na Luz, foi adidado
para a próxima semana, quarta-
feira, dia 19 de Setembro, devi-
do à participação nas competi-
ções europeias da equipa lis-
boeta. Pelo mesmo motivo,
foi adiado também o jogo do
Sporting com o Avanca.
JOGOS DA 1.ª JORNADA
Sábado:
17h: Madeira SAD - Belenenses
18h: Xico Andebol - AC Fafe 
21h: Sp.Horta - Águas Santas
Domingo:
17h: CDE Camões-FC Porto
Quarta-feira:
20h: Benfica-ABC/UMinho
20h30: Sporting-Avanca
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Sérgio Loureiro

� Há muito que se sabia que a
contenção de custos tem vindo a
exercer influência directa na de-
cisão dos clubes em continuar a
competir com todas as suas equi-
pas. No Alavarium - Andebol
Clube de Aveiro, a delicada situa-
ção financeira por que passa o
país obrigou os seus responsá-
veis a suspenderem a equipa sé-
nior masculina.

“Na equipa que nós tínhamos o
ano passado não havia uma iden-
tidade própria do clube. Decidi-
mos terminar com os seniores e
só regressar, esperamos que em
breve, com jogadores formados
no clube. Sabemos que demos um
passo atrás, mas queremos reto-
mar com atletas que tenham in-
corporado os ideais do Alavari-
um”, referiu Ulisses Pereira, mem-
bro da Comissão Administrativa.

Com um universo que engloba
cerca de 200 atletas, o emblema
aveirense conta com dez equipas
em competição, sendo cinco mas-
culinas (minis, infantis, iniciados,
juvenis e juniores) e cinco femini-

nas (minis, infantis, iniciados,
juvenis e seniores).

Ulisses Pereira continua como
treinador da principal formação
feminina. Uma continuidade ló-
gica, face aos bons resultados que

a equipa sénior tem vindo a obter
e que a levaram, mesmo, a parti-
cipar nas competições europeias
na temporada passada. Com o
oitavo lugar alcançado no final da
época, o técnico projecta aquilo

que deseja para este ano. “O nos-
so objectivo passa por ficar nos
quatro primeiros lugares”.

Esse desejo já está a ser traba-
lhado desde 20 de Agosto, isto
quando o campeonato só se ini-

cia a 14 de Outubro. Com treinos
diários, nesta primeira fase, há
depois uma actualização de tra-
balho que passa por treinar ape-
nas três vezes por semana.

Quatro atletas seniores
na selecção nacional
A grande novidade, e que enche
de orgulho o Alavarium, foi a con-
vocatória de quatro atletas pelo
seleccionador João Florêncio, com
vista ao estágio a realizar em
Anadia, de 16 a 23 de Setembro.
Número somente superado pelas
cinco jogadoras do Madeira SAD,
que é, nem mais nem menos, a
campeã nacional em título.

“Esta convocatória é a de-
monstração do bom trabalho que
temos vindo a desenvolver. As
jogadoras convocadas já cá esta-
vam no ano passado, o que revela
que o que fizemos foi positivo De
futuro, há o desejo de termos ain-
da mais atletas na selecção nacio-
nal”, assume Ulisses Pereira.

Diana Roque (guarda-redes),
Lisa Antunes (ponta direita), Ma-
riana Ferreira (lateral esquerda) e
Cláudia Correia (lateral esquer-
da) poderão vir a fazer parte das
escolhas finais de João Florêncio

para o encontro frente à Turquia,
no dia 6 de Outubro, em Anadia,
e que marca o arranque da fase
de apuramento para o Campeo-
nato do Mundo de 2013, que se
realizará na Sérvia.l

Alavarium suspende escalão
de seniores masculinos
A mística de jogar com atletas formados no clube aveirense levou os responsáveis 
da Comissão Administrativa a tomar uma decisão que consideram ser temporária

ANDEBOL

Apresentação
frente à 
Sanjoanense
no final do mês

�A equipa sénior feminina
fará a sua apresentação no
próximo dia 30, num jogo
que terá como adversário a
Sanjoanense e que mostrará
o plantel definitivo, nesta
altura ainda em aberto. Ulis-
ses Pereira espera que este
seja o momento certo para
que os adeptos do clube
compareçam em número
significativo de modo a mos-
trarem o apoio a um projecto
que os responsáveis espe-
ram que seja sólido e traga
resultados a breve prazo.
Lutar por um lugar entre as
quatro melhores equipas a
nível nacional é o objectivo
assumido pelo técnico para a
temporada 2012/2013.

EQUIPA SÉNIOR do Alavarium cessa a actividade temporariamente
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Avelino Conceição

� A equipa da Artística apresen-
ta-se amanhã aos sócios e simpa-
tizantes, num encontro com início
marcado para as 21h30, frente ao
Balonmano Oar la Coruña, da
Espanha. Uma partida que vai
marcar o reencontro com os adep-
tos que, na época passada, enche-
ram o Pavilhão Adelino Dias Cos-
ta, em Avanca, e que fechará uma
jornada de andebol, envolvendo
ainda as formações de iniciados e
de juvenis.

Neste confronto luso-espa-
nhol, o clube “testar” as mudan-
ças implementadas no pavilhão,
face às exigências da Federação
Portuguesa de Andebol para os

jogos ao mais alto nível nacional,
nomeadamente no que diz res-
peito à segurança no recinto. Mas
ao que tudo indica, a infra-estru-
tura está preparada para o “tiro”
de partida de uma corrida onde a
formação de Avanca vai lutar
pela manutenção.

A partida com os espanhóis
será o último de preparação para
o arranque do Nacional da 1.a Di-
visão este fim-de-semana, mas a
estreia da Artística entre os “gran-
des” da modalidade só acontecerá
na próxima quarta-feira, quando
se deslocar a Odivelas, para de-
frontar (18h30) o Sporting.

Esta semana, a equipa avanca-
nense efectuou mais dois jogos
de treino, onde alcançou mais

duas vitórias convincentes. Tan-
to no primeiro (40-16), frente à
equipa de juniores do FC Porto,
como no segundo (30-19), em casa
diante do Santana da 2.a Divisão,
os resultados foram desnivela-
dos, mas a Artística já mostrou
ter um conjunto que dará garan-
tias de efectuar uma boa época.

Nota de destaque ainda para o

bom momento que a Artística de
Avanca atravessa, com adesão de
novos sócios a ser uma realidade,
estando o clube próximo de atin-
gir os 800 associados. Para um
clube que acaba de subir à Pri-
meira Divisão, será interessante
assistir ao interesse que jogos em
casa vão suscitar junto do públi-
co de Avanca.l

JOGO DE APRESENTAÇÃO AOS SÓCIOS

Artística defronta hoje 
espanhóis da Corunha

LUÍS SANTOS vai testar a equipa pela última vez amanhã
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Cá dentro
e lá fora
ANDEBOL. O Benfica recebe
amanhã o Winterthur
(18h), na Taça EHF. Na
mesma prova, o Sporting
joga, domingo, na Suécia
com o Ystads (15h15). O
FC Porto visita o Camões
(17h), domingo, na 1.ª
ronda, do campeonato.
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AndEBol                 

Campeonato 
arranca no 
fim de semana
A I Divisão de andebol come-
ça a ser disputada este fim de 
semana com o tetracampeão 
FC Porto entre o lote dos 
grandes favoritos, juntamente 
com Benfica e Sporting. Na 
primeira jornada, os «dra-
gões» vão apadrinhar a estreia 
do Clube Desportivo Escolar 
Camões, enquanto «águias» 
e «leões» vão medir forças 
com ABC e Avança (outro 
estreante),respetivamente.
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> redacção

O Andebol 1 - campeonato na-
cional de seniores masculinos da
I Divisão - arranca no próximo
fim-de-semana com a presença
de 12 equipas. Um pouco por to-
do o Portugal continental e ilhas,
o andebol, na sua mais elevada
expressão, vai ocupar um espaço
interessante do desporto na-
cional, já que a modalidade con-
quistou uma si-gnificativa franja
do público adepto dos desportos
colectivos, onde a modalidade
do andebol continua a poder
contar com a representação dos
três emblemas maiores do des-
porto nacional - Porto, Benfica e
Sporting - para além de outros
históricos, como o ABC.

Em termos geográficos, a ver-

são 2012/2013 do campeonato
não conhece grandes alterações
em relação à edição anterior.
Lisboa continua a ser a região do
país mais representada, desta
feita com quatro clubes, face à
subida ao escalão maior do CDE
Camões, vice-campeão nacional
da II divisão na temporada finda.
Segue-se Braga, que mantém os
três históricos que já tinham
competido na época finda -
ABC/UMinho; Andebol Clube
de Fafe e Xico Andebol. 

O Porto, com a descida à II di-
visão do Maia ISMAI, perdeu
um clube e tem este ano apenas
dois representantes - o campeão
nacional FC Porto e o Águas
Santas. Dois clubes reprresen-
tam também a região insular - o
Sp. Hora e o Madeira SAD.

Braga e Lisboa em maioria
absoluta no Andebol 1 
O início do campeonato nacional de andebol da I divisão, versão 2012/2013, já entrou em
contagem decrescente. As equipas minhotas, em conjunto com as de Lisboa, estão em
maioria. O Minho vai estar representado pelo ABC/UMinho, Xico Andebol e AC Fafe.

DR

ABC/UMinho, de Carlos Resende, entra em acção no próximo fim-de-semana

MODALIDADESCAMPEONATO 2012/2013 COMEÇA ESTE FIM-DE-SEMANA
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111 O jogo da equipa 
de veteranos da Académica 
abriu oficialmente as come-
morações dos 75 anos da 
secção de andebol estudan-
til, com a participação num 
jogo em Leiria, frente o AC 
Sismaria. 

A equipa da Académica foi 
composta, na sua maioria, 
pelos atletas que, há 25 anos, 
conquistaram o Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão, bem 
como a Taça Federação Portu-
guesa de Andebol. 

Em Leiria, os conimbricen-
ses alinharam com Joaquim 
Urbano, Tó-Zé Marques, José 
Carlos Pereira, Luís Justo, 
Élio Azevedo, Sérgio Miran-
da, Adelino Valente, José Luís 
Fonseca e com o jovem André 
Luzia (13 anos), que repre-
sentou a memória de seu pai, 
José Luzia. 

O jogo terminou com um 
empate no final do tempo 
regulamentar,  mas com 

ampla vitória do espírito de 
convívio e amizade, numa 
tarde que serviu para re-

lembrar histórias de tem-
pos passados entre colegas 
e adversários.

Andebol Veteranos abrem comemorações
dos 75 anos da secção da Académica

DR
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Avelino Conceição

� O Estarreja Andebol Clube e a
Associação Cultural de Salreu
estão de regresso para mais uma
época desportiva e, depois do
protocolo de cooperação assina-
do pelas duas colectividades no
ano passado, os dois clubes do
concelho estarrejense querem
dar seguimento aos bons resulta-
dos alcançados.

Depois de mais uma página
escrita com sucesso, Estarreja e
Salreu reservam a mesma ambi-
ção: vencer cada desafio. Daí a
continuidade desta fusão despor-
tiva, que se revelou numa “expe-
riência muito positiva e gratifi-
cante para os dois clubes”, come-
çou por realçar Carlos Arrojado,
o principal mentor do projecto
entre as duas colectividades.

Apesar das grandes dificulda-

des financeiras que os clubes
atravessam e da falta de apoios
para 2013, as direcções continuam
empenhados em manter todos os
escalões activos, em masculinos
para o Estarreja e em femininos
para o Salreu, “abrindo as portas
a todos os atletas que queiram
praticar andebol”, acrescentou
aquele responsável.

Fusão tem significado especial
Mas mais importante que os re-
sultados, tem sido a satisfação
com que todos encaram a fusão
dos dois clubes, em que, para Car-
los Arrojada, “a vertente humana
tem um significado especial, com
uma vivência diária que supere as
dificuldades que o desporto nos
impõe no dia a dia, sem prejuízo
para o percurso escolar dos jo-
vens, alicerçado em hábitos de
disciplina e de prática desportiva”.

De um projecto que envolve
vários escalões etários, actual-

mente fazem parte deste projecto
158 atletas, sendo de realçar a cria-
ção, esta época, das equipas de
Iniciados femininas no Salreu e
de Juniores masculinos no Estar-
reja. E para o projecto continua a

crescer está já a ser implementa-
da a captação de jovens atletas,
dos quatro aos 17 anos, que decor-
rem no Pavilhão Municipal de
Estarreja, todos os dias, a partir
das 18h30.l

Estarreja e Salreu
mantêm cooperação
Os dois clubes do concelho estarrejense continuam apostados 
em manter um projecto que visa dinamizar a modalidade

ANDEBOL

Equipas
estarrejenses
mostram-se
aos sócios

�A trabalhar há já algumas
semanas, o Estarreja Andebol
Clube apresenta aos sócios as
equipas de Iniciados, Juvenis e
Seniores, no próximo sábado, a
partir das 14h30, com os mais
novos a entrarem primeiro em
campo para defrontarem o
Boavista. Segue-se a partida
entre a equipa de Juvenis estar-

rejense, que na época passada
disputou a fase nacional, e a do
FC Porto. A jornada de apre-
sentações encerra com o jogo
de seniores, às 18 horas, com a
equipa da casa a “medir forças”
também com uma formação
do FC Porto, num jogo aguar-
dado com grande expectativa
pelas hostes estarrejenses. É
que, na época passada, o Estar-
reja ganhou todos os jogos do
Campeonato de Acesso ao
Nacional da 3.a Divisão, ven-
cendo a competição e garantin-
do o direito desportivo de com-
petir a nível nacional.

EQUIPA DE SENIORES do Estarreja A.C. vai disputar a 3.ª Divisão Nacional

D
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.
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Cid Ramos

� O Colégio João de Barros foi o
grande vencedor  do Torneio
Cidade de Pombal, que decor-
reu no passado sábado. O con-
junto comandado por Paulo
Félix superiorizou-se à Juve
Lis e na final ao JAC-Alcanena,
do distrito de Santarém.

O torneio, organizado pelo
blogue andebolfemininoportu-
gal e NDAP, contou com o
apoio da União 21-Associação
Juvenil, Salming e Câmara
Municipal de Pombal. 

No primeiro jogo do torneio
defrontaram-se Colégio João
de Barros e Juve Lis. A forma-
ção leiriense apresentou uma
equipa constituída na sua mai-
oria por jogadoras juniores. A
formação de Pombal venceu
por 28-21, apesar da boa réplica
do conjunto leiriense

Destaque no João de Barros
para as exibições de Carolina
Costa e Eduarda Pinheiro,
enquanto na Juve Lis, Andreia
Isidro e Rute Lopes foram as
jogadoras em maior evidência.

Pelo CJB alinharam: Bárbara
Teixeira, Carolina Costa e Bár-
bara Teixeira; Paula Malcato ,
Inês Reis , Natalie Lopes , Adri-
ana Bastos , Natalina Melo ,
Eduarda Pinheiro , Maria

Pereira , Joana Ferraz, Beatriz
Santos, Joana Biel e Karine
Lopes . Pela Juve Lis alinharam
e marcaram: Catarina Pinhei-
ro; Ana Gordalina, Ana Fonse-
ca,  Mariana Moreira , Mihaela

Talmaci , Rute Lopes , Isabel
Santos, Andreia Isidro , Filipa
Rosa, Andreia Cardoso  e Rita
Chaves. 

O segundo jogo do torneio
foi um jogo emotivo e decidido

na parte final do encontro. O
JAC-Alcanena levou a melhor
por 29-27, sobretudo porque
defendeu melhor ao longo dos
50 minutos. Ao intervalo a for-
mação de Alcanena vencia por
13-12.

Vantegem de três golos

No segundo tempo o JAC-
Alcanena deteve uma vanta-
gem de três golos, mas foi anu-
lada a cinco minutos do final
da partida. Com o resultado
numa igualdade e com a vitó-
ria a poder pender para qual-
quer uma das formações, vol-
tou a ser mais forte o conjunto
de Alcanena.

Destaque no JAC para a boa
exibição de Patrícia Rodrigues,
Neuza Valente e Adriana Ro-
drigues . No Alavarium os des-
taques pertencem a Diana
Roque, Ana Marques e Cláu-
dia Correia.

Pelo JAC alinharam : Luísa
Calçada, Adriana Rodrigues,
Carla Gameiro e Nance Fernan-
des; Adriana Lage , Vera Gorjão,
Adriana Silva , Ana Rita Henri-

ques , Neuza Valente , Inês
Cabaça, Liliana Gonçalves,
Nuria Varela , Raquel Sarmen-
to, Patrícia Rodrigues  e Vanes-
sa Oliveira No jogo de atribui-
ção dos 3.o e 4.o lugares o Alava-
rium venceu a Juve Lis por 28-
17. Ao intervalo o conjunto avei-
rense já vencia por 15-8.

A final do Torneio Cidade de
Pombal foi disputada entre o
Colégio João de Barros e o JAC-
Alcanena, com a vitória a sorrir
ao conjunto de Pombal por 21-
20. 

Torneio masculino no sábado

O torneio segue no sábado com
o torneio masculino que conta
com as participações do NDAP,
Sismaria, CALE e Juve Lis. 

Pelas 15 h00 disputa-se o
encontro entre NDAP e Juve
Lis no Pavilhão Eduardo Go-
mes, enquanto o jogo que opõe
o CALE ao Sismaria disputa-se
no Pavilhão das atividades
económicas.

Às 16h30 disputa-se o jogo
de atribuição do 3.0 e 4.0 lugares
e pelas 18 h00 decorre a final. l

Colégio João de Barros venceu
Torneio Cidade de Pombal 

D
.R
.

Equipa feminina do Colégio João de Barros foi a vencedora do torneio de andebol, realizado na cidade
de Pombal. Formação do concelho pombalense foi superior às equipas da Juve Lis e  JAC-Alcanena.
Torneio masculino joga-se no próximo sábado

EQUIPA do Colégio João de Barros foi a vencedora do torneio que decorreu na cidade pombalense
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Colégio João
de Barros vence
Torneio em Pombal
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ANDEBOL

Alexandre Meira
treina Fermentões

O ex-jogador do Fermentões, Alexandre Meira Sou-
sa, é o novo treinador da equipa sénior de andebol 
do Fermentões, clube vimaranense que disputará o 
campeonato da segunda divisão nacional.

Está assim encontrado o substituto de Marco Guima-
rães, técnico que na época finda orientou a equipa.
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O torneio de andebol femi-
nino organizado no âmbito
das “Festas de Santo
Ovídio” vive, este ano, a sua
16ª edição. O torneio está
em curso desde ontem, dia
7, até amanhã, dia 9, com
final marcada para as 18h15.
Nesta edição, organizada
em parceria pela Junta de
Freguesia de Mafamude e o
Colégio de Gaia – Andebol
e com o apoio da Federação

de Andebol de Portugal e da
Associação de Andebol do
Porto, participam oito
equipas: as anfitriãs, as
vizinhas da Almeida Gar-
rett, o Maiastars, o Cale de
Leça da Palmeira, o Colégio
João de Barros de Pombal, o
Juventude Mar de Es-
posende, o Juventude Lis de
Leiria e, finalmente, as
lisboetas do Passos Manuel.
Todos os jogos são realiza-
dos nos Pavilhões A e B do
Colégio de Gaia.

NÉLSON COSTA

ANDEBOL | COLÉGIO DE GAIA

Torneio com tradição
enche fim de semana
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