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> paulo machado

Manuel Moreira foi eleito esta
semana presidente da Associ-
ação de Andebol de Braga, tendo
em vista o mandato que com-
preende o ciclo olímpico 2012/
2016. Perante uma lista única
que se apresentou a sufrágio, os
clubes depositaram confiança
absoluta no novo elenco directi-
vo, perante um acto bastante
concorrido. 

No discurso de tomada de
posse, Manuel Moreira assume
uma atenção especial em relação
à formação. “Não podemos

deixar de afirmar que os es-
calões de formação são uma pri-
oridade para esta direcção, aliás
como vem sendo ao longo dos
últimos anos, por isso conti-
nuaremos a ter uma especial
atenção para os Centros de
Treino das selecções masculina
e feminina da Associação de
Andebol de Braga”, afirmou
Manuel Moreira. O novo presi-
dente da associação fez men-
ção, ainda, ao “projecto de de-
senvolvimento regional” que
passa por “levar o andebol a to-
dos os concelhos do distrito”. Fi-
cou ainda patente a “importân-

cia” dos clubes que estão no
topo do andebol nacional, como
ABC, Xico e Fafe em masculino
e ainda Maiastars e Juventude
Mar no sector feminino. 

A nova direcção da AA Braga
é composta por Manuel Moreira,

presidente, e ainda os vice-presi-
dentes Manuel Ferreira, António
Carlos Viana da Silva e Emanuel
Pedro Albuquerque.

Elizabete Cardoso passa a de-
sempenhar funções de directora
executiva.

Manuel Moreira
assume formação
como prioridade
Manuel Moreira foi eleito presidente da Associação de Andebol de
Braga e assumiu como prioridade para este mandato a aposta nos
escalões de formação, através de um projecto de desenvolvimento.

ANDEBOL

> Elenco foi eleito para o mandato correspondente ao ciclo olímpico 2012-2016. 

DISTRITALNOVA DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

AAB

Manuel Moreira é o novo presidente da AA Braga

lll

DIRECÇÃO:
Manuel Moreira
ASSEMBLEIA GERAL
Manuel Ferreira
CONSELHO FISCAL
Marta Correia
CONSELHO DISCPLINAR
Rui Barreira
CONSELHO ARBITRAGEM
Sérgio Matos
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presidente da AA Braga
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AMANHÃ
Andebol
Campeonato Nacional 
da III Divisão: Académica-Batalha,
às 18h00.

Basquetebol
Liga Profissional: Académica-
-Galitos/Barreiro, às 15h00.
CNB1: Olivais Coimbra-Sport
Conimbricense, às 15h00.
CNB2: UF Buarcos-UBI, às 18h00;
Lousanense Golfinho-Sp.
Marinhense e ACER Tondela-CAD
Coimbra Basquete, às 20h15.
Campeonato Distrital de Sub-19
Femininos: ACER Tondela-CAD
Coimbra Basquete, às 17h00;
Infante de Montemor-Olivais
Coimbra, às 18h00; Académica-
-Balsa Nova, às 21h00.
Campeonato Distrital de Sub-18
Masculinos: Academia
Basquetebol-CAD Coimbra
Basquete, às 16h00, Gumirães-
Ginásio Figueirense, Clube Bola
Basket-Lousanense, 
às 17h00; Académica-BC
Cantanhede, às 21h00.
Campeonato Distrital 
de Sub-16: Infante de Montemor-
-Académica, às 15h00;
Sampaense Basket-Olivais

Coimbra, às 16h00; Ginásio
Figueirense-CAD Coimbra
Basquete, às 18h00.
Campeonato Distrital de Sub-16
Femininos: Gumirães-Sporting
Figueirense, às 15h00.

Futebol
Campeonato Nacional 
de Juniores da 1.ª Divisão:
Freamunde-Académica 
e U. Leiria-U. Coimbra, às 15h00.
Campeonato Nacional de
Juniores da 2.ª Divisão: Leiria
Marrazes-Naval, Beira Mar-Anadia,
Académico de Viseu-Vigor e S.
Romão-Tourizense, às 15h00.
Campeonato Distrital de
Juniores (Série A): Penelense-
-Tabuense, Lousanense-União FC,
Condeixa-Arganil, Brasfemes-
-Gândaras e Nogueirense-
-Mirandense, às 15h00.
Campeonato Distrital 
de Juniores (Série B): 
Maiorca-Marialvas, Eirense-Tocha,
Ribeirense-Gândara, Esperança-
-Casaense e Ançã-Águias, 
às 15h00.
Campeonato Distrital 
de Juvenis (Série A): 
Tourizense-Souselas, às 15h00.
Campeonato Distrital 
de Iniciados (Série C):
Académica/OAF B-

-Carapinheirense, às 15h00.
Campeonato Distrital de
Infantis (Série C): U. Coimbra-
-Académica/SF B e Condeixa B-
-Esperança B, às 10h00. 
(Série D): Tocha A-Naval A, 
às 11h00. (Série E): Gândara-
-Febres e Ereira-Casaense B, 
às 10h00.
Campeonato Distrital de
Benjamins (Série A): 
Tabuense-Académica/SF A 
e Pampilhosense-Tourizense, 
às 11h00. (Série B): Condeixa A-
-Vigor A e U. Coimbra-Gândaras B,
às 11h30. (Série C):
Académica/SF C-Condeixa B 
e Pereira A-Casaense A, às 11h30.
(Série D): Naval A-Souselas, 
às 11h00. (Série E): Gândara-
-Naval B e Ereira-Águias, às 11h30.
Torneio de Benjamins/Tra -
quinas Pedro Inês, a partir das
15h00, na Adémia, com as equipas
da Cova Gala, Adémia, Ançã 
e U. Leiria.

Futsal
Taça de Portugal: Dramático 
de Cascais-Académica e Fabril
Barreiro-S. João, às 16h00.
Taça Distrital de Seniores
Femininos: Sport Conimbricense-
-Serpinense e Penelense-Almas,
às 16h00; Vilarinho-Santa Clara, 

às 18h00; AJED Tocha-Ourentã,
às 19h00.

Hóquei em Patins
Campeonato Nacional da 
II Divisão: Sesimbra-Académica,
às 18h00.
Campeonato Nacional da 
III Divisão: HC Mealhada-Oliveira
do Hospital, às 20h30.
Campeonato Regional 
de Juvenis: HC Mealhada-Vigor 
e Sanjoanense-Académiva, 
às 15h00.
Campeonato Regional de
Iniciados (2.ª Fase): HC Mealhada
B-Paivense, às 15h00; Arazede-
-Académica, às 16h30; Oliveira do
Hospital-HC Viseu, às 19h00.
Campeonato Regional de
Infantis (Apuramento): HC
Mealhada A-CA Feira B, às 10h00;
Oliveira do Hospital-Sanjoanense,
às 15h00.

Râguebi
Campeonato Super Bock:
Académica-Belenenses, às 16h00.
Campeonato Nacional 
da I Divisão: RC Lousã-Agrária 
de Coimbra, às 15h30.
Campeonato Nacional 
da I Divisão Feminino: Escola
Agrária-RC Bairrada, às 15h30.
Campeonato Nacional 
de Sub-21: Académica-
-Belenenses, às 14h00.
Campeonato Nacional 
de Sub-18: Agrária de Coimbra-
-RC Bairrada, às 14h00.

Voleibol
Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão Seniores
Masculinos: Académica-CA
Madalena, às 17h00.

DOMINGO
Basquetebol
Liga Feminina: Olivais Coimbra-
-GDESSA Barreiro, às 17h30.
Campeonato Nacional 
da II Divisão:  GD Bolacesto-
-Lousanense e CAD Coimbra
Basquete-Maia Basket, às 15h00.
Torneio Nacional de Sub-14
Masculinos (1.ª fase/Centro): 
BC Cantanhede-Olivais Coimbra,
às 9h30.
Campeonato Distrital de Sub-16
Femininos: Olivais Coimbra-
-Columbófila Cantanhedense, 
às 16h30.

Futebol
Liga Zon Sagres: Paços 
de Ferreira-Académica, às 16h00.
II Liga: Santa Clara-Naval, 
às 16h00.
Campeonato Nacional 
da II Divisão: FC Pampilhosa-
-Bustelo, Nogueirense-Tourizense,
Cesarense-Tocha e Anadia-
-Académico de Viseu, às 15h00.
Campeonato Nacional 
da III Divisão: Mortágua-Caldas,
Oliveira do Hospital-Alcobaça, 
Sp. Pombal-Sourense e
Beneditense-Penelense, às 15h00.
Campeonato Promoção
Feminino: Cadima-Eirolense 
e Esperança-U. Ferreirense, 
às 15h00.

Campeonato Nacional 
de Juvenis: Lousanense-Desp.
Castelo Branco e U Leiria-
-Académica, às 11h00.
Campeonato Nacional 
de Iniciados: Tourizense-Desp
Castelo Branco e Académica-
-Anadia, às 11h00.
Campeonato Distrital 
da Divisão de Honra: Lagares 
da Beira-Carapinheirense,
Marialvas-Febres, Vinha 
da Rainha-Pampilhosense,
Académica-Vigor, Eirense-União
FC, Touring-Arganil e Moinhos-
-Ançã, às 15h00.
Campeonato Distrital 
da 1.ª Divisão: S. Silvestre-
-Gândara, Sepins-S. Pedro de Alva,
Lousanense-Góis, Brasfemes-
-Condeixa, Ribeirense-Águias,
Poiares-Esperança, Mocidade-
-Gândaras e Lamas-S. Mamede, 
às 15h00.
Campeonato Distrital 
de Juvenis (Série A):
Nogueirense-Académica/SF A, 
às 9h00; Poiares-União FC,
Arganil-S. Mamede 
e Mirandense-Gândaras, às 11h00.
Campeonato Distrital 
de Juvenis (Série B): 
U. Coimbra-Condeixa, Eirense-
-Académica/OAF e Académica/
/SF B-Pedrulhense, às 9h00;
Vigor-Naval A e Almalaguês-
-Cernache, às 11h00.
Campeonato Distrital 
de Juvenis (Série C): 
Tocha-Gândara, Ançã-Marialvas 
e Carapinheirense-Casaense B, 
às 11h00; Ereira-Maiorca e Vinha
da Rainha-Águias, às 15h00.
Campeonato Distrital 
de Iniciados (Série A):
Lousanense A-Coja e
Académica/OAF A-Mirandense,
às 9h00; Nogueirense-Tabuense,
Académica/SF A-Arganil,
Gândaras-Oliveira do Hospital 
e Góis-Poiares, às 11h00.
Campeonato Distrital 
de Iniciados (Série B): Sourense-
-Casaense, Condeixa-Esperança,
Eirense-Académica/SF B, Naval
A-Brasfemes, Cernache-Vigor 
e Vinha da Rainha-Penelense, 
às 11h00
Campeonato Distrital 
de Iniciados (Série C): 
Adémia-Gândara, Ereira-Touring,

Sepins-Naval B e 
Montemorense-Tocha, às 11h00.

Hóquei em Patins
Campeonato Nacional Seniores
Femininos: Gulpilhares-Oliveira
do Hospital, às 18h00; HC
Mealhada-Sanjoanense, às 18h30.
Campeonato Regional 
de Juniores: HC Mealhada-Vouga,
Oliveira do Hospital-Académica, 
às 17h00; Oliveirense-Vigor, 
às 18h00.
Campeonato Regional 
de Iniciados (Apuramento): 
Bom Sucesso-HC Mealhada, 
às 11h00.
Campeonato Regional 
de Iniciados (2.ª Fase): 
HC Paivense-Arazede, às 11h00;
Académica-CENAP, às 16h30; HC
Viseu-HC Mealhada B, às 17h00.
Campeonato Regional 
de Infantis (Apuramento):
Oliveirense A-HC Mealhada A 
e CA Feira B-Oliveira do Hospital,
às 10h00.
Campeonato Regional 
de Infantis (2.ª Fase): HC
Mealhada B-Académica, às 11h00.
Encontros Convívios 
de Benjamins: Oliveira do
Hospital-HC Viseu, às 12h00;
Académica-CENAP, Oliveirense-
-Anadia e CA Feira-HC Mealhada,
às 15h00.
Encontros Convívios de
Escolares: Académica B-Arazede,
às 11h00; CENAP B-Académica A,
HC Mealhada-CA Feira, às 16h00;
Oliveira do Hospital-Oliveirense, 
às 17h00.

Voleibol
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão Seniores Femininos:
Académica-S. Mamede, às 17h00.

Râguebi
Campeonato Nacional da II
Divisão: RC Bairrada-RC Lousã, 
às 15h00.
Campeonato Nacional 
de Sub-18: Académica-Dramático
de Cascais, às 14h00; RC Lousã-
-Arcos de Valdevez, às 14h30.
Campeonato Nacional 
de Sub-16 (Apurados):
Académica-Dramático de Cascais,
às 14h00; RC Lousã-Arcos 
de Valdevez, às 16h00.

Cartaz
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Câmara aposta na formação 
de agentes desportivos

ESPOSENDE

A Câmara de Esposen-
de vai promover, ao lon-
go deste ano, um conjun-
to de ações de formação 
dirigidas aos agentes des-
portivos do concelho, no 
âmbito do Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento 
Desportivo.

Incidirá sobre um leque 
abrangente de temas, sen-
do dirigido a vários públi-
cos, nomeadamente técni-

cos, dirigentes, pais, atle-
tas e outros agentes, e tem 
como objetivo dotar de me-
lhores conhecimentos to-
dos os intervenientes no 
processo de formação des-
portiva dos jovens.

As ações são de partici-
pação gratuita e decorre-
rão maioritariamente em 
horário pós-laboral, na 
Casa da Juventude, Fó-
rum Rodrigues Sampaio 

e Estádio Padre Sá Perei-
ra e serão orientadas por 
técnicos qualificados nas 
mais diversas áreas de in-
tervenção.

Assim, no dia 21 de ja-
neiro, pelas 21h00, serão 
abordadas as temáticas 
“Análise e Prevenção das 
Causas de Morte Súbita no 
Desporto” e “Prevenção de 
Lesões no Desporto”.

Direcionada para os téc-

nicos de andebol, terá lu-
gar, no dia 9 de fevereiro, 
pelas 21h30, a “Apresen-
tação do processo Ener-
gize.me e sua aplicação 
ao treino de andebol”, es-
tando agendada para o dia 
16 de março, às 9h30, na 
Casa da Juventude e Es-
tádio Padre Sá Pereira, a 
ação de formação “Treino 
de Guarda-Redes – Méto-
dos e Técnicas”.

No dia 10 de maio terá 
lugar uma ação de sensibi-
lização para os pais e en-
carregados de educação 
sobre “O papel dos pais 
na formação desportiva da 
criança e do jovem”, que 
decorrerá na Casa da Ju-
ventude, pelas 21h30.

A encerrar este ciclo de 
formação, no dia 11 de ju-
nho, às 21h30, no Fórum 
Rodrigues Sampaio, será 
abordada a temática “Fu-
tebol 7 versus Futebol 11 
e suas condicionantes na 
formação desportiva”.

Jorge Vital numa das ações levadas a cabo pela autarquia de Esposende

DR
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção feminina na Maia
A seleção feminina da Associação de Andebol de Braga 

tem uma sessão de trabalho no dia 15 de janeiro, a 
partir das 19h30, no pavilhão Municipal da Maia, para 
a qual estão convocadas as seguintes atletas:

Didáxis: Diana Oliveira, Filipa Gonçalves, Amélia Maia, 
Ana Coelho, Ana Margarida Pereira, Andreia Pereira e 
Francisca Araújo; AC Fafe: Paula Gonçalves; Callidas: 
Ariana Lopes, Maria Lopes e Manuela Faria; Maiastars: 
Mafalda Oliveira, Mariana Azevedo, Francisca Pereira, 
Inês Pontes, Rita Castro, Beatriz Estêvão, Ana Catari-
na Estêvão, Marta Alves, Inês Capela, Diana Oliveira 
e Margarida Silva; Juvemar: Joana Cunha, Bárbara 
Boaventura e Sara Inês.
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Leões visitam
as águias
ANDEBOL. O Benfica rece-
be amanhã, às 18h30,
o Sporting, na 17.ª ronda
do campeonato nacional.
A partida coloca frente a
frente o segundo (Benfica)
e o terceiro classificados.
O líder, FC Porto, recebe
o Avanca, às 19h30.
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PASCAL GUYOT/AFP

O “penta” pode ser da França 
e de mais ninguém

Numa modalidade marcada pelo 

equilíbrio entre as grandes selecções 

e em que um punhado de remates 

falhados pode ditar a diferença en-

tre subir ou não ao pódio, o percur-

so da França nos últimos anos tem 

sido brilhante. A selecção orienta-

da por Claude Onesta está, de resto, 

em condições de alcançar dois feitos 

inéditos na história do Campeona-

to do Mundo de Andebol, cuja mais 

recente edição começará hoje com 

uma partida entre a anifi triã Espa-

nha e a Argélia. Se conquistar a me-

dalha de ouro, a França tornar-se-á 

a primeira nação com cinco títulos 

mundiais e também a primeira a ob-

ter três seguidos.

A Espanha, a Dinamarca e a Cro-

ácia são, à partida, os principais 

pretendentes a roubar o título aos 

gauleses, mas também a Polónia, a 

Hungria, a Sérvia ou a Alemanha 

poderão ter uma palavra a dizer na 

corrida às meias-fi nais. Destronar a 

França, contudo, não tem sido fácil. 

O conjunto de jogadores mais vence-

dor do andebol francês (Karabatic, 

Narcisse, Abalo, Omeyer, Guigou, 

Fernandez, os irmãos Gille ou o 

especialista defensivo Dinart...) só 

não conquistou um dos seis títulos 

disputados desde Agosto de 2008. 

Nikola Karabatic é uma das coqueluches da França e do torneio

Se defender o seu título com sucesso, a selecção dominadora da modalidade nos últimos anos fará 
história. Campeonato do Mundo arranca hoje com um jogo de outra das favoritas, a anfi triã Espanha

Andebol
Manuel Assunção

QUATRO FIGURAS DAS QUATRO SELECÇÕES FAVORITAS

Domagoj Duvnjak (Croácia)
A ausência de Ivano 
Balic aumenta a 
responsabilidade 
do central croata, 
que em 2009 saiu 
do RK Zagreb para o 

Hamburgo a troco de 1,1 milhões 
de euros, uma das transferências 
mais caras da história do 
andebol. Nos Jogos de Londres, 
foi decisivo para a medalha de 
bronze da Croácia, pois foi o 
jogador com mais assistências 
da competição e igualmente 
o melhor marcador da sua 
selecção (e o 7.º entre todas as 
nações). O ponta Ivan Cupic, 
jogador que perdeu parte de um 
dedo num treino em 2008, deve 

voltar a ser um dos melhores 
concretizadores croatas.

Mikkel Hansen (Dinamarca)
Em segundo na 
votação do melhor 
do mundo em 
2012 ficou Mikkel 
Hansen, que 
no ano anterior 

tinha ficado em primeiro. 
O antecessor de Narcisse, 
que curiosamente também 
representa o milionário Paris 
Saint-Germain, tem sido um dos 
goleadores mais produtivos das 
últimas grandes competições.  
Conhecido como “Martelo”, 
o lateral esquerdo de 25 anos 
terminou no comando da lista 

dos marcadores na última 
edição do Mundial, prova em 
que a Dinamarca só foi travada 
na final, pela França, e após 
prolongamento. Um ano depois, 
Hansen liderou a sua selecção 
ao triunfo no Euro 2012, no qual 
foi o terceiro jogador com mais 
golos e assistências. 

Daniel Narcisse (França)
Nikola Karabatic, 
considerado o 
melhor jogador 
francês dos 
últimos anos e um 
dos melhores do 

mundo, voltará a ser uma peça-
chave dos bicampeões olímpicos 
e mundiais, mas só um dos 

atletas presentes em Espanha 
pode vangloriar-se do estatuto 
de melhor do planeta. Daniel 
Narcisse, um lateral esquerdo 
que também pode ocupar as 
duas outras posições da primeira 
linha, foi eleito há dias o melhor 
andebolista de 2012, a cereja 
no topo do bolo de um ano 
magnífico do jogador conhecido 
pela alcunha de “Air France” 
devido ao seu poder de elevação. 
Além da vitória nos Jogos 
Olímpicos, Narcisse (33 anos), 
transferido recentemente para 
o Paris Saint-Germain, ganhou 
tudo o que podia vencer pelo seu 
anterior clube, o Kiel, em 2011-12: 
campeonato e Taça da Alemanha 
e Liga dos Campeões.

Julen Aguinagalde (Espanha)
Segundo a opinião 
de Valero Rivera, 
o seleccionador 
espanhol, é o 
melhor pivot do 
mundo no ataque. 

A capacidade do jogador do 
Atlético Madrid de concretizar 
as jogadas ofensivas ou de 
criar espaços para as entradas 
dos colegas são as principais 
qualidades que o fizeram ser 
eleito, na última temporada, 
melhor jogador do campeonato 
espanhol, um dos mais fortes do 
mundo. O atleta basco foi um dos 
candidatos ao prémio de melhor 
do mundo, terminando em 3.º, a 
par de Filip Jicha e Kim Andersson. 

Desde então, a única mancha no 

currículo foi o Euro 2012, no qual 

obteve a sua pior prestação (11.ª) nos 

últimos 20 anos. Mas a ideia de que 

esse resultado poderia sinalizar o 

declínio do poderio da França foi 

desmentida  alguns meses depois, 

nos Jogos de Londres. O andebol 

gaulês voltou a vencer, conquis-

Os 24 participantes

Grupo A
França, Alemanha, Argentina, 
Tunísia, Montenegro, Brasil
Grupo B
Dinamarca, Macedónia, 
Islândia, Qatar, Rússia, Chile
Grupo C
Sérvia, Eslovénia, Polónia, 
Coreia do Sul, Bielorrússia, 
Arábia Saudita
Grupo D
Espanha, Croácia, Hungria, 
Argélia, Egipto, Austrália

tando a 5.ª medalha de ouro (duas 

mundiais, duas olímpicas e uma eu-

ropeia) em quatro anos.

A Suécia e a Roménia também 

podem orgulhar-se de ter no seu 

currículo quatro vitórias em Mun-

diais, mas, ao contrário da França, 

não conseguiram o apuramento 

para a prova que vai ser organiza-

da pela primeira vez pela Espanha, 

que espera que jogar em casa fun-

cione como vantagem para chegar 

ao segundo título do seu historial. 

“A equipa tem a força, o coração, a 

qualidade e a ilusão para poder con-

seguir o título”, referiu o seleccio-

nador espanhol, Valero Rivera, que 

tentará conquistar o troféu na fi nal, 

em Barcelona. Um dos convocados 

do técnico da nação organizadora 

é curiosamente o seu fi lho, o ponta 

esquerda Valero Rivera. Tal como 

várias das selecções apuradas, a Es-

panha tem  algumas baixas devido 

a lesão.

Portugal, cuja última participa-

ção numa fase fi nal de uma grande 

competição aconteceu em 2006, 

no Campeonato da Europa, é outra 

das selecções ausentes. A selecção 

portuguesa já participou por três 

vezes em Mundiais: em 1997, no Ja-

pão, foi 19.ª; em 2001, em França, 

melhorou três posições; e em 2003, 

enquanto país anfi trião, terminou 

no 12.º lugar.
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ANDEBOL
DIDÁXIS

VENCE DE FORMA
EXPRESSIVA

A formação da Didáxis conseguiu duas vitórias ex-
pressivas contra a equipa de Callidas (Vizela), nos
escalões de iniciados e juvenis. As juvenis bateram as
adversárias por 34-4, e na primeira parte não sofreram
qualquer golo. No domingo, o Callidas deslocou-se a
Riba de Ave, no escalão de iniciados, e a vitória das
famalicenses foi por 24-6.
Estas equipas da Didáxis ocupam o segundo lugar dos
respectivos campeonatos.
Durante as férias de Natal, seis atletas da Didáxis
estiveram na Selecção de Braga, que participou e venceu
um torneio de selecções regionais. São elas Ana Coelho,
Ana Margarida, Amélia Maia, Francisca Araújo, Filipa
Gonçalves e Diana Oliveira.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção jovem treina
no Pavilhão Flávio Sá Leite

A seleção jovem masculina da Associação de Andebol 
de Braga tem, no dia 14 do corrente, a partir das 20h00, 
uma sessão de trabalho no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
para a qual estão convocados os seguintes atletas:

Xico: Nuno Oliveira, Pedro Roque, Afonso Lima e 
Francisco Magalhães.

AC Fafe: Nuno Henriques, João Fernandes, Ivo Silva, 
Miguel Fernandes e Hugo Pinto.

Fermentões: Paulo Abreu.
AD Afifense: Ricardo Chavarria 
ABC: Filipe Costa, Cláudio Silva, Celso Barbosa, 

Oleksandr Nekrushets, José Queirós, Rui Rolo, Filipe 
Monteiro, André Gomes, Ricardo Costa, Pedro Costa 
e Miguel Barbosa.
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 Ò andebol

e ninguém pára a sir…
Após a paragem de fim de ano o regresso 
aos nacionais foi parcial já que quatro 
escalões só regressam à competição no 
próximo fim-de-semana. Ainda assim, 
os atletas da Sociedade de Instrução e 
Recreio (SIR) 1º de Maio que estiveram em 
prova obtiveram excelentes resultados

Em seniores masculinos, 
o primeiro jogo da segunda 
volta colocou a equipa fren-
te à Académica de Coim-
bra, sendo que em caso 
de vitória a SIR roubava o 
3º lugar da classificação e, 
uma vez que empatou em 
Coimbra na 1ª volta ficava 
com vantagem em caso de 
igualdade. Num jogo muito 
intenso e onde o domínio se 
foi repartindo entre as duas 
formações, a vitória sorriu à 
SIR por 30-27.

No escalão de juniores 
masculinos, encontraram-se 
as duas melhores equipas 
da série. Os Empregados 
do Comércio vieram à Mari-
nha Grande no claro propó-
sito de manterem o 1º lugar 
do campeonato nacional da 

2ª divisão, mas encontraram 
uma SIR determinada e que 
numa partida intensa ga-
nhou por 28/27 e ascendeu 
ao primeiro lugar quando 
faltam cinco jornadas.

Em iniciados masculinos, 
a SIR 1º de Maio foi a Coim-
bra vencer a Académica por 
40/23 num jogo em que a 
superioridade da SIR nunca 
esteve em causa. No próxi-
mo domingo, pelas 15h, a 
equipa de Picassinos rece-
be a formação da Batalha 
num jogo fundamental para 
o apuramento para a fase 
seguinte e onde o apoio de 
todos será fundamental. 

Em juniores femininos, 
mais uma vez o Benfica de 
Castelo Branco sai derrota-
do da Nery Capucho. A SIR 

apresentou uma equipa com 
muitas juvenis, mas a menor 
capacidade física foi com-
pensada com a maior capa-
cidade técnica e o resultado 
final foi de 21/20.

Ao encerrar os dois terços 
da competição as juvenis da 
SIR foram até Ansião vencer 
a equipa local por 29/22. 
Assim e num grupo onde se 
encontram a campeã (Alca-
nena) e vice campeã nacio-
nal (Juve) a SIR encontra-se 
em 1º lugar com 6 pontos 
de avanço da 4ª classifica-
da, sendo apuradas as três 
primeiras, e recebe no próxi-
mo sábado o Alcanena. 

Em infantis femininos, no 
primeiro jogo do campeo-
nato nacional a SIR recebe 
o Dom Fuas vencendo por 
27/14. Mais uma vez a 
treinadora Ana Luísa mostra 
estar a formar um conjunto 
de novas atletas com futuro, 
tendo em conta que metade 
do plantel tem apenas três 
messes de andebol. 

A SIR esteve ainda pre-
sente na edição deste ano 
do Kakygaia, que decorreu 
de 27 a 30 de dezembro, 
com os escalões femininos 
de iniciadas (6º) e de juvenis 
(4º), mostrando que estão 
ao nível das melhores. ß
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ANDEBOL

Veteranos
Nacional INATEL

Sanjoanense  15
S. Mamede  13

Sanjoanense: André Lima (gr), 
Guerra (gr), Beto (gr), Paulo Cruz, 
José Fonseca, Rui Duarte, José 
Daniel, Miguel Correia, André 
Tavares, Miguel Silva, Zé Pedro 
Silva, João Carlos Silva, Bruno 
Costa, Filipe Rosário.
Treinador: Rui Costa.

No primeiro jogo em 
casa deste escalão,  e 
frente ao atual segundo 
classificado, a Sanjoanen-
se entrou determinada 
em dar uma boa imagem. 
A formação alvinegra con-
seguiu um parcial de 7-0, 
no entanto, após algumas 
alterações feitas pelo téc-
nico adversário, os locais 
registaram alguma des-
concentração, permitin-
do que o S. Mamede se 
aproximasse. A partir dai 
o resultado esteve sempre 
equilibrado, mas com a 
Sanjoanense sempre na 
frente do marcador. 

Seniores masculinos 
Nacional 3.ª Divisão

Monte  21
Sanjoanense  23

Sanjoanense: Ricardo Gaspar, 
Eduardo Pereira, Sérgio Paiva, 
António Brandão, Hélder San-
tos, Tiago Ribeiro, Hugo Terra, 
Bruno Pinho, Fabian Scheck, 
Ricardo Pinho, Henrique Pinho, 
Rui Gonçalves, Pedro Amorim, 
Diogo Gomes.

Treinadores: Humberto Rodri-
gues e José Manuel Correia.

Numa das mais difíceis 
deslocações da época, a 
Sanjoanense bateu, em 
Murtosa, o Monte, man-
tendo-se assim isolada na 
liderança do campeonato, 
com sete pontos de avanço 
sobre o segundo classifica-
do. Num ambiente bastante 
adverso, e frente a um 
adversário que optou por 
uma estratégia de anulação 
do primeira linha, a Sanjoa-
nense conseguiu assegurar 
o triunfo.

Seniores femininos

Sanjoanense  24
Espinho  26

Sanjoanense: Tânia Pinho, Patrí-
cia Silva, Mariana Silva, Branca 
Santos, Maria Teixeira, Carina 
Gonçalves, Ana Gomes, Mónica 
Agrela, Viviana Afonso, Joana 
Oliveira, Joana Lima, Ana Araújo, 
Cláudia Alves.
Treinadores: Hélder Vieira e Rui 
Andrade.

Jogo de bom nível entre 
duas formações bastante 
idênticas. As equipas foram 
ganhando ou perdendo van-
tagem nos períodos em que 
havia atribuições de sus-
pensões de dois minutos, 
tal era o equilíbrio no jogo. 
A vantagem do Espinho foi 
conseguida no final da pri-
meira parte, num momento 
de menor concentração da 
Sanjoanense, e foi mantida 
até ao final. 

Juvenis masculinos
Campeonato Nacional

Monte  21
Sanjoanense  26

Sanjoanense: Ivo Silva, André 
Ferreira, Hélder Fonseca, Ro-
drigo Novo, Alexandre Duarte, 
João Silva, André Cardoso, Oliver 
Kugel, Bruno Lima, André Resen-
de, Pedro Morais, Diogo Santos, 
João Costa, João Silva.  
Treinadores: Pedro Tavares e 
Pedro Neto.

Vitória tranquila e que 
permitiu à Sanjoanense 
ascender ao segundo lugar 
da classificação. 

Juvenis femininos
Campeonato Nacional

Ac. Espinho A  17
Sanjoanense  24

Sanjoanense: Ana Horta, Ana Sil-
va, Ana Duarte, Andreia Fernan-
des, Maria Leite, Liliana Brandão, 
Ana Silva, Carla Oliveira, Sara 
Andrade, Ana Ferreira, Lúcia 
Vieira, Ana Mendes. 
Treinadores: Manuel António e 
Brígida

Esta vitória permitiu 
à Sanjoanense manter-se 
na disputa dos lugares de 
acesso à fase final.

Iniciados femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  41
LAAC  26

Sanjoanense: Sofia Silva, Joana 
Silva, Ana Vieira, Andreia Santos, 
Rita Leite, Eulalia Silva, Mariana 
Rocha, Andreia Fernandes, Caro-

lina Pereira, Francisca Silva, Ana 
Ferreira, Joana Alves. 
Treinador: Manuel António.

Vitória que permitiu 
ascender ao primeiro lugar, 
ainda que com um jogo a 
mais, que praticamente 
garante a passagem à fase 
seguinte.

Infantis masculinos
Campeonato nacional

Sanjoanense  26
Valongo  18

Sanjoanense: André Silva, Paulo 
Bastos, Francisco Silva, Manuel 
Mateus, Luís Martins, Miguel 
Leite, Bernardo Leite, Gonçalo 
Fernandes, Guilherme Novo, Ro-
dolfo Silva, Pedro Almeida.
Treinador: Mansores.

A Sanjoanense conti-
nua a somar vitórias neste 
escalão e o resultado deste 
jogo reflete o que se passou. 
Duas equipas com níveis e 
objetivos muito diferentes.

Infantis femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  36
Ac. Espinho  5

Sanjoanense: Carla Moreira, 
Cláudia Moreira, Joana Pinho, 
Ana Vieira, Lara Santos, Rita Lei-
te, Eulália Silva, Carolina Pereira, 
Mariana Rocha, Francisca Silva, 
Ana Henriques, Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade.

Mais uma vitória con-
clusiva da Sanjoanense, 
desta vez sobre o Valongo, 

que é uma das melhores 
escolas de formação no 
distrito de Aveiro, mas que 
não teve argumentos para o 
andebol muito mais maduro 
das alvinegras.

Minis masculinos
Campeonato Nacional

ACD monte  22
Sanjoanense  23

Sanjoanense: Tomás Moreira, 
Henrique Novo, Miguel Leite, 
Francisco Silva, Carlos Coelho, 
Pedro Silva, João Henriques, Ivo 
Silva, Gonçalo Oliveira, João Cos-
ta, Francisco Lima, João Bartolo, 
Francisco Henriques.

Foi o segundo jogo ofi-
cial da equipa da Sanjoa-
nense, que é composta por 
vários atletas com idade de 
bambis, e que se revelou 
bastante equilibrado, mas 
com o triunfo a pertencer 
aos jovens alvinegros.  

Minis femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  0
Canelas  26

Sanjoanense: Beatriz Tavares, 
Mariana Coelho, Ana Almeida, 
Mariana Barata, Leonor Silva, Le-
onor Silva, Maria Pinho, Mariana 
Pinho, Inês Brandão.
Treinador: Beto.

A equipa de bâmbis fe-
mininos, que por opção está 
a disputar o campeonato nos 
dois escalões, e que está 
a dar os primeiros passos 
na modalidade, tem vindo a 
melhorar de jogo para jogo, 

mas não conseguiu bater a 
defesa do Canelas. 
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AGENDA

Seniores masculinos – Nacio-
nal 3.ª Divisão
Sanjoanense-Ac. Viseu
Dia 12, às 17h00, Pavilhão 
Travessas

Seniores femininos – Nacional 
2.ª Divisão
Salgueiros-Sanjoanense
Dia 12, às 21h30, Paranhos

Veteranos masculinos – Na-
cional INATEL
Petrogal-Sanjoanense
Dia 12, às 12h00, Cohaemato

Juvenis femininos – Campeo-
nato Nacional
Sanjoanense-Saavedra Guedes
Dia 12, às 11h00, Pavilhão 
Travessas

Juvenis masculinos – Campe-
onato Nacional
Sanjoanense-S. Bernardo
Dia 12, ás 11h00, Pavilhão 
Travessas

Minis masculinos – Campeo-
nato Nacional
Sanjoanense-Oleiros
Dia 13, às 09h30, Pavilhão 
Travessas

Juniores masculinos – Nacio-
nal 1.ª Divisão
Sanjoanense-Xico Andebol
Dia 13, às 15h00, Pavilhão 
Travessas

Infantis masculinos – Campe-
onato Nacional
Sanjoanense-Monte
Dia 13, às 16h00, Monte

Infantis femininos – Campeo-
nato Nacional
Alavarium-Sanjoanense
Dia 13, às 17h30, Alavarium
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Adriano Tavares
Presidente da Associação de Andebol de Vila Real 

No âmbito das comemorações do 25º aniversário da Associação de Andebol de Vila Real (AAVR), o Nosso 
Jornal falou com o seu presidente Adriano Tavares, um vila-realense que nutre há mais de duas décadas 

a paixão pela modalidade. Jogador desde os 15 anos, o dirigente desportivo deixou as ‘quatro linhas’ 
para assumir desde cedo grandes responsabilidades no desenvolvimento do andebol, ocupando há mais 

de 10 anos a função de presidente da associação distrital. Com um percurso desportivo que o levou a 
ser treinador, árbitro e membro da Federação Nacional, Adriano Tavares reconhece os ‘altos e baixos’ do 

andebol nos vários concelhos do distrito e garante que, apesar das difi culdades sentidas devido à crise, 
que afeta negativamente as modalidades de uma forma geral, o projeto ao nível do andebol é “continuar a 

crescer”, a promover a prática desportiva junto dos vila-realense de palmo e meio, e impulsionar a criação 
de clubes que permitam também a competição nos escalações superiores

À Conversa com... 

Nome: Adriano Manuel Gomes Tavares
Idade: 37 anos

Naturalidade: Vila Real
Profi ssão: Professor de Educação Física

MARIA MEIRELES

A AAVR comemora este ano 
o seu 25º aniversário. Qual é a si-
tuação atual e como foi a sua evo-
lução ao longo dos anos?

“A associação, como todas as 
instituições, tem passado por mo-
mentos melhores e piores. Neste 
momento está num patamar in-
termédio. Mesmo na minha di-
reção já houve períodos melhores, 
com mais clubes e mais atividades. 
Nessas alturas também tínhamos 
mais apoios, através dos protoco-
los com as autarquias, alguns dos 
quais se mantêm. No entanto, a 
nível da atividade prática não tem 
sido intensa como anteriormente, 
quando tínhamos, por exemplo 
os encontros de escolas. Tivemos 
que parar em virtude das orien-
tações da estrutura do Desporto 
Escolar. Neste momento estamos 
a relançar os projetos que tiveram 
êxito no passado. Embora esteja-
mos a passar por um tempo difícil, 
não cruzamos os braços e estamos 
a trabalhar para reverter a situação 
e para conseguir, acima de tudo, 
criar mais clubes. Os miúdos po-
dem ser cativados para a modali-
dade, mas é preciso estruturas or-
ganizativas para formar os clubes. 
Em Vila Real, no Peso da Régua 
e em Chaves, o andebol está mais 
evoluído, nos outros concelhos 
consegue-se realizar competição 
informal nos escalões mais baixos, 
mas depois o passo seguinte é a 
principal difi culdade. Temos mais 
de mil praticantes, dos quais perto 
de 400 são atletas federados”.

Como se pode mudar isso? 
Como se pode promover a cria-
ção de clubes que apostem nas 
equipas seniores?

“Essa é de facto uma difi culda-

de. Quanto mais a base for alar-
gada, ou seja, quanto maior for o 
número de miúdos que conse-
guirmos formar até ao escalão de 
juniores, maior é a possibilidade 
de criar equipas. Pode não haver 
possibilidade de criar uma equipa 
em cada localidade, mas é possí-
vel trabalhar com a proximidade 
entre concelhos. Este ano, a As-
sociação Desportiva de Godim 
tem juniores, já o Sport Vila Real 
e Benfi ca não conseguiu fazer o 
escalão, por isso há miúdos que 
subiram de escalão e foram jogar 
para a Régua… Por uma questão 
de proximidade, hoje em dia é fá-
cil resolver essa situação. Em Vila 
Real poderemos ter mais facilida-
de para criar uma equipa porque 
há a Universidade. Alguns mi-
údos que fazem a sua formação 
inicial aqui depois saem para ou-
tras cidades, mas o inverso tam-
bém acontece, com a entrada na 
UTAD de jogadores que podem 
jogar cá, que vêm de fora e podem 
ser integrados em equipas de Vila 
Real. Historicamente isso acon-
teceu”.

A AAVR tem 25 anos mas a 
modalidade em Vila Real é ain-
da mais antiga e teve momentos 
muito áureos no concelho, mere-
cendo mesmo a honra de inaugu-
rar o Pavilhão Gimnodesportivo 
há muitos anos atrás…

“O andebol tem muita história 
e nós queremos relembrar esses 
tempos, que podem servir tam-
bém de incentivo para que mais 
gente se junte à modalidade, não 
só em Vila Real mas nos outros 
concelhos. Por isso queremos co-
memorar os 25 anos com a maior 
dignidade possível e envolver o 
maior número de pessoas que já 
esteve ligado ao Andebol. Quan-

do eu comecei a jogar toda a gente 
falava, principalmente os árbitros, 
do desafi o que eram os jogos em 
Vila Real, encontros que tinham 
sempre o pavilhão a abarrotar, em 
que o público era o oitavo joga-
dor, porque pressionava muito as 
equipas de arbitragem. O caris-
mático presidente da Federação, o 
Luís Santos, que é sócio de mérito 
da AAVR, relembrava sempre as 
histórias dos jogos em Vila Real. 
Na altura, o Bairro Latino, que era 
e equipa mais bem-sucedida, che-
gou mesmo a disputar a primei-
ra divisão. Havia uma rivalidade 
saudável. Estas comemorações 
servem também para promover o 
reencontro entre aqueles que pra-
ticavam, por isso vamos realizar, 
pela segunda vez, a iniciativa Ge-
rações do Andebol, na qual vamos 
colocar as várias gerações a jogar”.

Numa altura de crise, é difícil 
conseguir manter um clube em 
pleno funcionamento devido à 
falta de patrocínios e subsídios. 
Qual é o conselho da Associação 
para esses clubes?

“Sem dúvida é difícil. No en-
tanto, os clubes estão cada vez 
menos subsidiodependentes. Os 
apoios municipais, que, normal-
mente, eram as principais fontes 
de receitas dos clubes, são cada 
vez menos, por isso as associações 
têm que arranjar outras formas de 
fi nanciamento, têm que ser cria-
tivas. Por exemplo, os protocolos 
que estabelecemos com os mu-
nicípios não são um subsídio, são 
uma prestação de serviços que é 
recompensada fi nanceiramente. 
Temos um caderno de encargos 
que temos que cumprir. O ca-
minho é por aí, não fi car à espe-
ra do subsídio puro e simples mas 
apresentar trabalho, um plano de 

atividades a cumprir e compro-
meter-se com as entidades. Se os 
meios são mais escassos, por uma 
questão de justiça, há que subsi-
diar os melhores, se não se puder 
subsidiar toda a gente. Os tempos 
não são fáceis, mas desde que es-
tou na AAVR nunca o foram. Por 
exemplo, o Tribol, uma organiza-
ção que ganhou nome e está defi -
nitivamente inscrita no panorama 
dos desportos de praia em Portu-
gal, num fi m de semana consegue 
movimentar bastantes fundos. Só 
no ano passado juntou 16 equi-
pas, que pagam a sua inscrição. 
Dá para arranjar outros apoios, 
mesmo privados, desde que haja 
projetos sustentados e credíveis. 
Havendo trabalho de casa é pos-
sível sobreviver. Outro paradigma 
que está a mudar paulatinamente 
é o pagamento de mensalidades 
por parte dos atletas. Historica-
mente os jovens sempre pagaram 
para usufruir de várias modalida-
des, como por exemplo a natação, 
a ginástica, o ténis, o karaté, entre 
muitas outras, mas nos desportos 
coletivos não era assim… Os clu-
bes têm que dar esse passo. Além 
de dotar os clubes de alguns 
meios fi nanceiros, o pagamento 
de uma mensalidade acaba tam-
bém por responsabilizar os pais 
dos próprios miúdos, é um refor-
ço do compromisso em participar 
nos treinos, nas competições”. 

Em relação as comemorações, 
o programa vai ter também uma 
forte vertente virada para a par-
te técnica, com a realização de 
ações de formação e a reativação 
das Jornadas em parceria com a 
UTAD. O objetivo é incentivar 
as pessoas ligadas à modalidade?

“Sim. As atividades nas escolas 
sempre tiveram muita importân-

cia para nós. Antes da criação das 
Atividades de Enriquecimentos 
Curricular (AEC’s), nós tínha-
mos protocolos com as câmaras 
para promover o desporto nas 
escolas. Colocávamos nas escolas 
um técnico para lecionar a ativi-
dade física e desportiva, é claro 
que vocacionada fundamental-
mente para o andebol, em tro-
ca de uma verba residual para os 
municípios. Com a criação das 
AEC’s, o nosso principal ponto 
de ação junto dos municípios fi -
cou algo esvaziado. Fomos per-
dendo a ligação com algumas au-
tarquias, mas mantivemos alguns 
protocolos. Não se sabe muito 
bem o futuro das AEC’s, se re-
almente desaparecerem teremos 
uma nova janela de oportunida-
de. Estas ações de formação que 
vamos realizar para professores de 
educação física têm essa função. 
Dar formação gratuita em tro-
co do desenvolvimento nas suas 
escolas de atividades internas di-
recionadas para a promoção do 
andebol. As escolas têm as infra-
estruturas e equipamentos des-
portivos para dar início à forma-
ção dos atletas, o objetivo depois é 
que eles ingressem nos clubes que 
possam vir a aparecer localmente. 
Quem sabe poderemos reativar os 
encontros de escolas que ganha-
ram notoriedade no distrito…”.

O momento alto das come-
morações vai ser no próximo sá-
bado…

“Sim. Vamos inaugurar uma 
exposição, fundamentalmen-
te da história dos últimos dez 
anos, uma vez que o material 
mais antigo é muito complicado 
de arranjar, apesar de estarmos a 
preparar as comemorações des-
de 2010. Fotografi camente te-

mos algum espólio, até anterior 
à constituição da associação. Vai 
ser interessante, através das foto-
grafi as, rever pessoas e momen-
tos que se viveram no seio da 
modalidade. Vamos ter também 
na exposição outros objetos mar-
cantes, como por exemplo, o tro-
féu do Primeiro Torneio Inter-
nacional Capital do Granito, que 
pela primeira trouxe a Seleção 
Nacional A Masculina ao distri-
to, bem como as seleções da Di-
namarca e da Holanda. Réplicas 
da exposição vão passar depois 
pelos diferentes concelhos onde 
há, ou já houve andebol.

No mesmo dia vamos realizar 
uma gala, onde vamos entregar 
galardões, títulos de méritos e de 
membros honorários, um evento 
(marcado para o Pequeno Audi-
tório do Teatro de Vila Real) que 
vai ainda ser animado por mo-
mentos musicais”. 

Projetos para o futuro?
“O projeto é crescer. Esse é o 

objetivo de todas as associações 
do país. É cada vez mais difícil re-
crutar atletas e formar clubes, por 
isso a nossa luta diária e o nosso 
projeto é ter cada vez mais jovens 
a praticar a modalidade, é con-
seguir ter mais competição local. 
Quando comecei a jogar fazíamos 
quatro jogos numa época despor-
tiva, de setembro a junho, hoje os 
miúdos fazem uma média, garan-
tidamente, no mínimo 20 jogos, 
o que para o desenvolvimento do 
atleta é bom. Esse passo foi dado, 
foram quebradas fronteiras distri-
tais para garantir a competição, 
mas não podemos cantar vitória. 
Temos que continuar a trabalhar 
para colocar a modalidade a fun-
cionar nos vários concelhos do 
distrito”.
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Foi um Pavilhão dos 
Desportos de Vila 
Real com uma exce-

lente lotação, de cerca de 700 
pessoas, que assistiu à aber-
tura das comemorações do 
25º Aniversário da Associa-
ção de Andebol de Vila Real 
com o jogo entre o FC Porto 
e a Seleção Nacional da Aus-
trália.

Se o resultado final (22/21) 
indica um jogo equilibrado, 
não foi de facto isso que se 
passou, dado o domínio evi-
denciado pelo FC Porto, que 

ao intervalo já vencia por 
15/8. O campeão Nacional 
apresentou-se em Vila Real 
sem alguns dos mais im-
portantes jogadores, que es-
tavam ao serviço da Seleção 
Nacional, mas mesmo assim 
a equipa portista chegou e 
sobrou para a frágil Seleção 
Australiana. Embora volun-
tariosos os australianos, que 
têm na sua equipa um luso-
australiano, António Quei-
rós, que já se encontram em 
Portugal desde o dia 27 de 
dezembro em estágio para 

o Campeonato do Mundo – 
Espanha 2013, apresentaram 
muitas limitações que certa-
mente muito poucas possibi-
lidades de sucesso, em qual-
quer jogo do mundial darão.

Destaque para a disponi-
bilidade e simpatia de am-
bos as comitivas que antes e 
após o jogo se disponibiliza-
ram para distribuir autógra-
fos aos jovens andebolistas 
que antes do jogo realizaram 
mais um festand. No final do 
jogo houve ainda um agradá-
vel jantar convívio entre as 

comitivas e a organização, no 
Hotel Quinta do Paço.

As comemorações prosse-
guem amanhã com assina-
turas de protocolos com os 
3 Centros de Formação de 
Professores do Distrito de 
Vila Real e Escolas e Colé-
gio de Vila Real, seguindo-se 
o dia principal, 12 de janei-
ro, com a Exposição, Gala e 
Jantar comemorativo dos 25 
anos.  

A Direção da AAVR

Andebol

Comemorações do 25º aniversário começaram da melhor forma
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A Associação de Andebol de Vila Real (AAVR) comemo-
ra, no próximo sábado,12 de janeiro, o seu 25º aniversário. 
O ponto alto das comemorações foi o encontro particular, em 
Vila Real, entre o FC Porto e a Seleção Australiana.

A Seleção Australiana encontra-se por estes dias em Por-
tugal a preparar-se para o Mundial de Andebol 2013, que este 
ano, e pela primeira vez, se realiza em Espanha. 

As comemorações dos 25 anos da AAVR vão se entender 
até 7 de julho, e para além do jogo entre o jogo FC Porto/Se-
leção Nacional da Austrália, que decorreu na passada sexta-
feira, 5 de janeiro, e da assinatura de protocolos com escolas/
colégios e Centro de Formação de Professores do Distrito de 
Vila Real. A 12 de janeiro realiza-se a abertura de uma expo-
sição na Sala de Exposições do Teatro de Vila Real, a Gala 
da AAVR e o Jantar de Aniversário, no Hotel Quinta do Paço. 
No dia 27 de janeiro está marcado o encontro de Gerações do 
Andebol do Distrito de Vila Real, no Pavilhão dos Desportos. 

De janeiro a junho vai ser possível ver a Exposição dos 25 
anos da AAVR em vários concelhos do distrito. De fevereiro 
a maio destacam-se as ações de formação “Didática do An-
debol – Novas Metodologias de Ensino”. Em junho, de 20 a 
23, realiza-se o encontro nacional de Infantis Masculinos em 
Peso da Régua. E por fim, a 6 e 7 de julho, a AAVR organiza 
a 6ª Edição do Tribol de Praia.

Esta associação conta com 400 atletas federados, distri-
buídos pelos três clubes que neste momento estão filiados na 
AAVR, que são o Vila Real e Benfica, a Associação Desportiva 
de Godim e o Grupo Desportivo de Chaves. 

Sara Alves

Associação de Andebol de Vila 
Real comemora 25º aniversário

FC Porto e Seleção Australiana 
defrontaram-se nas comemorações 
do aniversário da AAVR
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No próximo sábado, dia 12 de janeiro, tem lugar mais 
um encontro a contar para o Campeonato Nacional de Ju-
venis Masculino (1ª divisão). 

Este jogo, que tem hora de início marcada para as 12 ho-
ras vai por frente a frente o G.C. de Tarouca e o AC Lamego.

No dia 13 de janeiro, domingo, é a vez de se jogar para 
o Campeonato Nacional de Juniores Masculinos (2ª divi-
são). O G.C. de Tarouca vai defrontar o CAI Conceição. O 
jogo está marcado para as 15 horas.

Também no dia 13, duas horas e meia depois, 17:30, 
joga-se para o Campeonato Iniciados Masculinos, em 
confronto vai estar o G.C Tarouca e o CCRD Santiago de 
Besteiros. 

Todos os jogos serão disputados no pavilhão gimnodes-
portivo da Cidade de Tarouca. 

SA

Tarouca recebe campeonatos 
de Andebol este fim-de-semana
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ANDEBOL

CP Vacariça, 16 - Ilhavo, 39
A equipa de Iniciados Masculinos da Casa do Povo da Vacariça

defrontou no sábado, 24 de novembro, o jogo em atraso que tinha com o
Ílhavo, vencendo 16-39. No jogo da 5.ª jornada do Campeonato Nacional
de Iniciados Masculinos, os bairradinos estiveram em campo com um
plantel curto, devido a ausência dos atletas Rafael Direito e Gustavo
Inácio e sem poder contar com os infantis habitualmente convocados. Os
jogadores menos utilizados tiveram oportunidade de jogar e mostrar que
têm capacidade para fazer mais e melhor.

O guarda-redes Leonardo esteve na baliza grande parte do jogo, com
uma mão cheia de boas defesas, enquanto André Castela se estreou a
marcar pelos Iniciados. Ao intervalo, o resultado de 6-21 deixava antever
que a CP Vacariça teria mais 3 pontos na classificação alcançando facilmente
uma vitória.

CAI Cernache, 39 - CP Vacariça, 18
Os iniciados masculinos da CP Vacariça defrontaram o CAIC de

Cernache que ocupa a primeira posição neste campeonato, sentindo muitas
dificuldades para vencer o jogo. A equipa da Vacariça teve um início de
jogo dominante, bastante empenhada nas tarefas defensivas, inaugurou o
marcador e durante a primeira parte teve muitas oportunidades para ser a
melhor equipa em campo.

Os atletas Diogo Pimenta, na defesa, e José Capela, com 8 golos, e os
infantis Rafael Pimenta, Bruno Romeu e Rafael Silva no ataque deram um
contributo muito positivo no jogo.

O CAIC aproveitou da melhor maneira a falta de eficácia ofensiva
com sucessivos ataques apoiados e foi cavando uma diferença impossível
de superar. Ao intervalo já vencia por onze golos de diferença, chegando
ao final do jogo com um resultado de 39-18.

Jogaram e marcaram pela CP Vacariça: Rafael Direito, Diogo Melo,
Loenardo, José Capela (8 golos), Toscano (3 golos), Bruno Romeu (1
golo), Rafael Silva (1 golo), Pedro Pessoa, João Claro, André Castela,
Bernardo Pratas, Diogo Campar (3 golos) e Rafael Campar (3 golos).

CP Vacariça, 18 - S.Bernardo, 38
A CP Vacariça recebeu na fria tarde do primeiro domingo de dezembro,

um dos candidatos a campeão na modalidade de Iniciados em Andebol. O
S.Bernardo venceu sem dificuldades, dominando desde cedo aproveitando
da melhor forma as perdas de bola do coletivo da Bairrada.

Ao intervalo o resultado de 6-17 evidenciava o esforço da Vacariça
para ter posse de bola e uma mão cheia de boas defesas dos guarda-redes,
bem como as muitas oportunidades desperdiçadas pelo adversário. Na
segunda parte, os bairradinos foram mais ousados no ataque, procuraram
acertar na defesa mas aquém do poder de remate e eficácia do S.Bernardo.

Jogaram e marcaram: Rafael Direito, Diogo Melo, Leonardo Mendes,
Bernardo Pratas (2 golos), João Claro (5 golos), André Castela (1 golos),
José Capela (2 golos), Gustavo Inácio (1 golos), João Toscano (1 golos),
Rafael Silva e Diogo Campar (6 golos).

Casa do Povo da Vacariça

Nacional de Iniciados
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O Pavilhão Municipal de Barcouço foi, na manhã de domingo, 2 de
dezembro, palco de um Torneio Interescolar de Andebol, uma
iniciativa organizada no âmbito das Atividades de Enriquecimento

Curricular.
O torneio contou com cerca de 40 alunos do 1.º ciclo do Ensino

Básico, pais e familiares, resultando numa iniciativa de incentivo à prática
do desporto, mas também de confraternização. O torneio terminou com
um jogo entre alunos e pais/professores. Os alunos presentes receberam
ainda os devidos certificados de participação.

Pavilhão de Barcouço

Encontro de andebol
juntou 40 alunos,
professores e pais
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