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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

Página 3



A4

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,82 x 25,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43732076 13-09-2012

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
.R
.
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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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ANDEBOL P14

Colégio João
de Barros vence
Torneio em Pombal
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ANDEBOL

‘Família’ ABC
realiza convívio
O ABC de Braga continua a pro-
mover o convívio entre directo-
res, técnicos, jogadores, sócios
e adeptos, com o objectivo de
tranformar cada vez mais o clu-
be numa ‘família’.
Assim, no próximo domingo, a
partir das 11 horas, decorre, nas
Piscinas da Ponte, a quarta edi-
ção do Mega-Churrasco ABC.
Com a presença de atletas do
ABC, estão convidados todos
os sócios e adeptos acade-
mistas a juntarem-se à festa 
do ABC, que tem o preço de
20 euros por casal.
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Abertos cursos
de treinador
de andebol
A Comissão Instaladora da As-
sociação de Andebol de Coim-
bra tem abertas as pré-inscri-
ções para cursos de treinador
de Grau 1 e Grau 2. As mesmas
podem ser feitas até dia 31 de
Outubro para o seguinte e-
mail: andebolcoimbra@gmail. -
com.|
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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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Andebol: 1.ª Divisão masculina começa comMadeira SAD-Belenenses

Depois da presença na Supertaça (em Fafe), começa este
fim-de-semana a edição 2012 do Campeonato Nacional da
1.ª Divisão masculina de Andebol. Sábado, dia 15, o vice-
campeão nacional, Madeira SAD, agora sob o comando de
Aleksander Donner, recebe, pelas 17h00, no Pavillhão do
Funchal, o Belenenses, na expectativa de entrar na prova
com o “pé direito”. Madeirenses que foram 3.ºs classifica-
dos na Supertaça, após derrota nas meias-finais com o
Sporting e depois do triunfo frente ao FC Porto.

Apresentação das equipas femininas

Pelas 19h, no mesmo local (Pav, do Funchal), as equipas
femininas madeirenses - que vão competir na 1.ª Divisão -
realizam um jogo de apresentação oficial dos seus plantéis.
Madeira SAD e Sports da Madeira encontram-se com mui-
tas “caras novas” na presente época desportiva e, por isso,
dão-se a conhecer aos “ amantes” da modalidade. 1

Vasco Sousa
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ANDEBOL
Benfica regressa às Taças

O Benfica arrecada quar-
ta Supertaça da sua história
em Andebol.  Um  ano  após 
ter  assumido  o  comando
técnico do Benfica, Jorge 
Rito  voltou  a  saborear  a 
conquista  de  um  título,  na
circunstância a Supertaça de 
Portugal.
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Andebol

Época Desportiva
de 2012 / 2013

Após confirmação das horas e espaços a serem utiliza-
dos para treinos, vem o clube informar que os treinos 

para os escalões de:
Bambis, Minis-mistos, Infantis e Iniciados, tem o seu 

início no próximo dia 04/09/2012 pelas 1830 h. no pavi-
lhão da Escola Secundária «Artur Gonçalves».

Os treinos realizam-se
Terças e Quintas, das 18.00 h. / 20.00 h. Quartas e Sex-

tas, das 20.00 h. / 22.00 h. Sábados, das 10.00 h. / 11.00 h.
Esperamos pois, a presença de todos aqueles que quei-

ram continuar e todos os nascidos a partir de, 1998 que 
queiram começar a praticar a modalidade.

CDTN «O.A.A.»

A Direcção
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