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ID: 35256188

30-04-2011

Tiragem: 13109

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,07 x 9,91 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Diário de Aveiro
A2

30-04-2011

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,83 x 19,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Torneio
“Carlos Martins”
realiza-se amanhã
Avelino Conceição
I Amanhã, realiza-se mais uma
edição do Torneio “Carlos Martins”, em andebol, uma organização da secção de andebol do AssociaçãoCulturaldeSalreu,clubeque,
todos os anos, aproveita esta data
para prestar homenagem a um exatleta do clube falecido num grave
acidente, bem perto do pavilhão
onde praticava a modalidade.
Aexemplodosúltimosanos,este
torneio será disputado durante
todo o dia, com a parte da manhã a
ser preenchida com dois jogos,
havendo, de tarde, mais três partidas. Na edição deste ano, para além
das equipas da casa, vão participar
formações do Saavedra Guedes,
ArsenaldeCanelasedoAlavarium.

De manhã, pelas 10 horas, a
competição arranca com um jogo
de minis entre as equipas do Salreu
e do Alavarium, seguindo-se um
Salreu-Saavedra-Guedes, em juvenis, a partir das 11.15 horas. Depois,
segue-se um almoço-convívio, que
servirá, ainda, para angariação de
fundos para o clube.
Da parte da tarde, destaque para
o encontro das infantis do Salreu e
do Arsenal de Canelas, pelas 14.30
horas, sendo que, depois, pelas
15.45 horas, terá lugar uma partida
de seniores femininos, designada
de jogo das “Popotas”.
O programa deste dia, que todos
os anos leva muita gente a Salreu,
fecha com uma “brincadeira”, que
vai juntar atletas, pais e amigos do
clube dentro de campo.l

D.R.

ID: 35256881

Tiragem: 7014

UMA DAS equipas da Associação Cultural de Salreu
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Corte: 3 de 3
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Period.: Diária
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Corte: 1 de 1
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Grande Porto
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1

Andebol

Prestação positiva dos Minis e dos Infantis Femininos em Valongo do Vouga

Sport AndeClube competiu em Águeda
O

Sport AndeClube participou no X Torneio de Andebol de
Valongo do Vouga - Águeda, que
decorreu de 14 a 18 de Abril, com
as suas equipas de Minis e de Infantis Femininos.
Participaram neste torneio
equipas de todo o País, envolvendo cerca de 60 equipas e 600 atletas. Foram quatro dias de muito
Andebol, com muita energia e boa
disposição e óptimos resultados
por parte de ambas as equipas
riomaiorenses.
A equipa de Minis do AndeClube realizou onze jogos, tendo con-

LA equipa de Minis do Sport AndeClube, 2ª classificada no torneio.

LOs/as jovens andebolistas do S.A.C. com as respectivas técnicas e dirigentes.

seguido alcançar nove vitórias e
apenas sofrendo duas derrotas.
Estes resultados ao longo do torneio permitiram alcançar o segundo lugar da prova no escalão
de Minis, entre as doze equipas envolvidas na competição.
Este segundo lugar na prova,
mostra a grande evolução que os
atletas mais novos do AndeClube
têm revelado ao longo desta época

LAs/os jogadoras/es da equipa de Infantis do Sport AndeClube.
desportiva, sendo de realçar a excelente exibição de todos os atletas
riomaiorenses com mais de setenta golos marcados e apenas vinte
golos sofridos.
No escalão de infantis femininos, a equipa do Sport AndeClube
alcançou o quarto lugar na prova,
num total de doze equipas, sendo
de destacar a excelente exibição
das atletas nos dois últimos jogos

em que, após lesão de duas atletas
riomaiorenses, conseguiram gerir
as energias e alcançar óptimos resultados.
Durante todo o torneio a boa
disposição e animação foi revelada por todos os atletas do AndeClube, que participaram ainda no Karaoke nocturno com uma excelente
actuação. 
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Corte: 1 de 1

Andebol: II Divisão/Fase Final

Vitória recebe ADA Maia amanhã à tarde
O pavilhão Antoine Velge é palco,
amanhã, pelas 18.00 horas, da partida da sétima jornada da Fase Final do «nacional» da II Divisão entre o Vitória e a ADA Maia/Ismai,
equipa que está no segundo lugar
da classificação, a dois pontos do
primeiro, o AC Fafe.
Aos vitorianos, em quinto lugar,
com 10 pontos, menos 5 que os
maiatos, a questão da subida ao
escalão principal já praticamente

não se coloca mas há que levar a
competição até final com toda a
dignidade e se juntarmos a este
dado a necessidade que a ADA Maia
tem de vencer para consolidar a
sua posição, é de prever que o jogo
de amanhã seja muito interessante de seguir.
JUVENIS II DIVISÃO: Vitória-Belenenses B, domingo, 17.30 horas, Pav. Antoine Velge; INICIADOS
I DIVISÃO: Vitória-Almada, ama-

nhã, 15.00 horas, Pav. Antoine
Velge.
TORNEIO: A equipa de infantis do
Vitória venceu a edição deste ano
do Torneio Carlos Fonseca, organizado pelo Núcleo de Andebol de
Samora Correia e em que participaram o clube anfitrião, o Benfica
e o Passos Manuel. Diogo Valério
foi considerado o melhor guardaredes e Igor Marques o melhor jogador de campo.
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Andebol

Portugal
não passa
em Leiria
A selecção nacional feminina
de sub-19 não conseguiu apurar-se para a fase final do Europeu de andebol do escalão, que
se realiza em Agosto, na Holanda. A jogar no Centro Desportivo da Juve Lis, em Leiria, a
representação lusa até começou bem a prova, com vitórias
sobre a Bulgáriao (33-16) e Turquia (32-26), mas no jogo decisivo acabou por baquear frente às favoritas romenas (32-22).
Destaque para as três atletas da
equipa da casa: Tatiana Góis,
Rita Silva e Gizelle Carvalho,
que foi a melhor marcadora
entre as portuguesas, com um
total de 18 golos.
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ESTÁ
–a–
DAR
Campeonatos Nacionais Universitários - 2011

Alunas do Politécnico são campeãs em andebol
Daniel Sousa e Ricardo Rampazzo

As andebolistas do Instituto Politécnico de Leiria
(IPL) são as novas campeãs universitárias portuguesas. A vitória teve lugar em Coimbra, na fase final dos
campeonatos nacionais universitários, e o percurso
começou com uma derrota perante a Académica,
mas acabou com uma vitória sobre a tetra-campeã
nacional Universidade do Porto.
“A derrota inicial pôs em risco a vitória na prova,
não pela derrota em si, mas pela diferença de quatro
golos, tornando a nossa tarefa bastante difícil”, explica
Marco Afra, treinador da equipa. Opinião semelhante
tem Beatriz Cordeiro, uma das jogadoras da equipa:
“Senti que a derrota no primeiro jogo nos poderia condicionar, mas não poderíamos baixar os braços”.
A conquista do troféu foi assegurada no último
jogo, frente à Universidade do Porto, tetra-campeã
e a principal favorita à vitória final. Com uma exibição de elevado nível, o IPL venceu por uma diferença de 6 golos, conquistando a vitória final e repetindo o feito de 2006. Visivelmente emocionadas, as
atletas leirienses fizeram a merecida festa. “Senti-me
feliz, orgulhosa pelo IPL, foi uma grande vitória”, diz
a andebolista Ana Araújo.
Agora, no horizonte do IPL surge a participação nos Campeonatos Europeus da modalidade, a
realizar na Croácia. “É preciso lutar para a viagem
se proporcionar. Vamos encontrar equipas muito
fortes, mas temos potencial para realizar uma boa
prestação”, considera Beatriz Cordeiro. Mais cauteloso está o treinador Marco Afra que aponta as
dificuldades: “Vamos representar Portugal no sexto
Campeonato da Europa” e “ a condição física é essencial para uma boa prestação”.
Bons resultados noutras modalidades
O IPL fez-se representar nas modalidades de andebol, futsal, futebol de 11 e no ténis. Depois de
um arranque frouxo, as atletas do futsal feminino

iniciaram uma série de bons resultados, caindo na
meia-final frente à equipa anfitriã, a Associação
Académica de Coimbra (AAC). No final
da competição, alcançaram o 3º lugar,
igualando a melhor classificação de sempre da modalidade, obtida em 2006.
Em andebol masculino, duas derrotas
selaram o destino da equipa. “Tínhamos valor para disputar a fase final.
Fomos mais organizados e praticámos
um andebol de qualidade. Ficámos desiludidos por não alcançar o nosso objectivo”,
lamenta André Santos, capitão de equipa.
A equipa de futebol, apontada como
uma das favoritas à vitória fi nal, acabou por ter
uma participação muito aquém das expectativas,
depois das vitórias em 2003, 2007 e 2009. Em segundo lugar do grupo, a equipa de Leiria acabaria
por defrontar a Académica de Coimbra nos quartos-de-fi nal, sendo derrotada nas grandes penalidades. Para o capitão, Fábio Ribeiro, “a equipa teve
algumas baixas importantes”, mas as “prestações
anteriores davam esperanças” de um melhor
resultado até porque tiveram “um ano inteiro
sem derrotas”. Em futsal, outra equipa em quem
se depositava muitas esperanças, o IPL não
conseguiu mais do que um terceiro lugar, derrotada nas meias-fi nais pela Académica. Outro
terceiro lugar foi obtido pela tenista Inês Cristóvão na competição.
Com 75 atletas participantes, o IPL regressou a
casa com três medalhas de bronze e um ouro. “Obviamente, o balanço é positivo. Estivemos representados em cinco modalidades e quatro delas subiram
ao pódio. Tinha a convicção de que com sorte e
engenho, uma das quatro equipas colectivas poderia
alcançar a vitória final”, resume Marco Oliveira, responsável pelo sector do desporto do IPL. k

Desde a sua cr
criação no ano
equipa do IPL
de 2002, a equ
esteve sempre no pódio da
competição.
Nacional
Campeão Naci
2004/2005,
2002/2003, 200
2010/2011.
2005/2006, 201
2º Lugar
2006/07, 2007/08.
2003/04, 2006/0
3ª Lugar
2009/2010
2008/09, 2009/2
treinador desde
Marco Afra, tre
o ano de 2005 é parte
deste sucesso
integrante dest
desportivo. Sob a sua
IPL consegui
orientação, o IP
nacionais, dois
2 títulos nacion
lugares e dois
segundos luga
terceiros lugares.
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andebol: fc porto vence
na nazaré em infantis
O Ext. Dom Fuas vendeu cara a derrota
na recepção ao FC Porto (23-28), em jogo da
zona 1 da 2ª fase do campeonato nacional de
infantis. Apesar de não ter vencido nenhum
dos quatro últimos compromissos, a equipa
da Nazaré está a assinar uma temporada de
bom nível, batendo-se com algumas das
melhores equipas a nível nacional. A série
é liderada pelo ABC de Braga. Também esta
segunda-feira, a equipa de juvenis do Ext.
Dom Fuas foi derrotada pelo líder Alavarium
(21-36), na 2ª Divisão nacional, e segue no
4º lugar da zona 2 da 2ª fase.

Página 17

Região de Císter
A18

ID: 35242088

28-04-2011

Tiragem: 4500

Pág: 19
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andebol

NazaréCup termina
em ambiente de festa

bambis do Ext. Dom Fuas que participaram no torneio

Terminou em festa a 24ª edição do NazaréCup, torneio internacional de andebol
jovem que reuniu na vila mais de um milhar
de atletas, em representação de 61 equipas
nacionais, espanholas, francesas e polacas.
Em infantis femininos, o triunfo coube ao
JAC Alcanena, que venceu na final o Azabache
(31-13), enquanto o Ext. Dom Fuas perdeu o
jogo de atribuição dos 3º e 4º classificados
diante do Colégio João de Barros (11-20). Nos
masculinos, o Belenenses derrotou na final o
São Bernardo A (24-16), ao passo que a equipa
da casa terminou no último lugar do pódio,
mercê da vitória sobre o Sporting (27-18).
No escalão de iniciados apenas se jogou o
sector masculino e foi a Selecção dos Açores a
conquistar o troféu, depois de bater na final o
Batalha AC (28-20). O Ext. Dom Fuas foi 6º.

Em juvenis masculinos, as honras do triunfo
foram para os polacos do Konskie, que venceram na final o Sismaria (28-27), ao passo que o
emblema da Nazaré foi 12º e o Cister Sport de
Alcobaça 17º. Em femininos, novo triunfo para
o JAC Alcanena, vencedor da final diante do
Vela Tavira (26-24). No encontro de atribuição
dos 5º e 6º lugares, o Cister derrotou o rival
Ext. Dom Fuas (19-14).
Este ano a organização incluiu no programa a habitual “Taça Amizade”, um amigável
entre as equipas seniores do São Bernardo
e do Sismaria.
Realizou-se, ainda, uma Acção Nacional de
Formação de Andebol em cadeira de rodas,
que contou com parceria da Federação de
Andebol de Portugal, Cercina e Associação
de Andebol de Leiria.
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