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Equipas de Aveiro isentas na Taça de Andebol Feminino
As equipas do Salreu, Valongo do Vouga, Ílhavo AC e Arsenal de Canelas ficaram isentas
na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal de Seniores Femininos, marcada para o dia 7
de Novembro. As quatro equipas aveirenses estão apuradas para a ronda seguinte.
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No futebol de formação, parece 
tudo muito bonito, mas…

O 
título de hoje, quase plagiando um novo progra-
ma televisivo, penso ser o que melhor retrata o 
que acontece com os nossos jovens futebolistas/
/estudantes. 

Foi profusamente difundida nas redes sociais e me-
dia em geral, devido ao mediatismo de um dos proge-
nitores, a situação de uma aluna, Patrícia Resende, que 
consegue aliar a excelência académica à desportiva, no 
caso concreto, no andebol. O caso suscitou discussão nas 
redes sociais e foram sendo divulgados muitos outros, 
semelhantes, de sucesso no voleibol, ginástica, natação, 
basquetebol, atletismo; todos, sem exceção, atletas e es-
tudantes de altíssimo rendimento entrando em cursos 
cuja média de acesso é das mais elevadas do país. Não 
estranho, pois inúmeros estudos científicos demons-
tram que esta correlação positiva, existe. Chegado aqui, 
questiono se não haverá também alunos de sucesso no 
futebol jovem? Estou certo que sim, mas o número re-
lativamente aos de outras modalidades será ínfimo, se 
entrarmos em comparação com a quantidade de prati-
cantes. O principal problema, em meu entendimento, 
passa pelas expetativas criadas desde muito cedo nos jo-
vens que optam por esta modalidade. Desde tenra ida-
de, familiares, amigos, dirigentes, treinadores e… em-
presários, criam nos jovens a ideia que, qualquer um, 
desde que praticante com algumas aptidões, é genéri-
ca ou geneticamente, um Ronaldo ou Messi em potên-
cia. E esta ideia, sendo alimentada por todos os que os 
rodeiam, leva a que os jovens  acreditem cegamente e 
apostem aí o seu futuro, estando então aberto o cami-
nho para o insucesso desportivo e escolar. Desportivo, 
porque quem se julga o melhor, nestas idades, enten-
de que já não precisa trabalhar tanto e…facilita; esco-
lar porque, simultaneamente, os jovens pensam ter a 
vida resolvida com o dinheiro que irão auferir no fu-
tebol e “desligam” dos estudos. Nas outras modalida-
des, em geral, os atletas até pagam para as praticar pe-
lo que desde cedo sabem que não há futuro financeiro 
garantido, num país que desportivamente vive do, e 
para o, futebol pelo que, apostam forte na dupla tare-
fa de ter sucesso no desporto e na vi(d)a académica. E 
é este elevado grau de exigência que eles colocam a si 
próprios que os faz triunfar duplamente.

Devemos fazer perceber aos nossos jovens fute-
bolistas e respetivos familiares que o caminho para 
o sucesso desportivo se assemelha, passe o exagero, 
ao árduo caminho que milhares de jovens migrantes, 
da idade deles, trilham para…(sobre)viver. A modali-
dade apesar de ser a que mais possibilidades oferece 
em termos financeiros, sendo a que mais praticantes 
tem, é, também por isso, aquela em que é mais difí-
cil atingir o topo.

Por tudo isto, afirmo, com conhecimento de causa, 
que no futebol de formação parece (mas não é) tudo 
muito bonito, mas, caros estudantes futebolistas, po-
nham os olhos nos vossos colegas de outras modalida-
des e acompanhem-nos na melhoria da vossa presta-
ção académica, pois só assim poderão trilhar um duplo 
caminho que todos querem(os) de sucesso.

OPINIÃO | CARLOS MANGAS
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A14Jesus assume decisão de manter Carrillo novamente de fora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-09-2015

Meio: SIC Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9e7048a

 
O Sporting joga este sábado com o Boavista e André Carrillo continua sem ser convocado. Jorge Jesus
assume a decisão.
 
 

Página 14



A15

  Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 7,26 x 7,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61108417 17-09-2015

Página 15



A16

  Tiragem: 40000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 11,85 x 5,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61090481 16-09-2015

ANDEBOL

Vitória da Assomada
no arranque do nacional

Um golo de diferença foi quanto bastou para a Associação Assomada, em casa, 
levar de vencida a equipa do Passos Manuel (33-32), somando assim os primei-
ros 3 pontos no nacional da principal divisão da modalidade no feminino.

A formação de Carnaxide volta este sábado, dia 19, a jogar no pavilhão Carlos Quei-
roz, na Outurela, recebendo às 19h00 a equipa leiriense da Juve Lis.

Recorde-se que o nacional masculino da 2.ª divisão, onde milita o GM 1.º de Dezem-
bro, tem o seu início a 26 de setembro, com a equipa de Queijas a ser a anfitriã dos 
“BB” do SL Benfica.
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ANDEBOL

Juvenis do Pateira 
na 1ª nacional

OS JUVENIS mascu-
linos do Pateira, que subi-
ram à 1ª nacional, recebem 
o Alavarium no dia 16 de 
setemebro, às 16 horas, no 
pavilhão de Fermentelos, 
para a 1ª jornada da zona 
3. Sucedem-se jogos com 
Juve Lis, Cister, Benavente, 
Feirense, Samora Correia, 
Sismaria, Estarreja e São 
Bernardo, até 13 de fevereiro.

Os iniciados masculinos 

do Pateira começam o na-
cional no dia 4 de outubro 
em Cernache, jogando de-
pois com a Ac. Coimbra e 
São Bernardo. A primeira 
fase termina logo em 8 de 
novembro.

As iniciadas femininas 
começam o nacional em 
11 de outubro, recebendo 
o Vacariça, jogando depois 
com Monte, Alavarium, Ac. 
Espinho e Salreu.
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ANDEBOL

AAC começa em outubro

OS JUVENIS mascu-
linos do Águeda Andebol 
Clube (AAC) iniciam no dia 
3 de outubro o campeonato 
nacional da 2ª divisão, re-
cebendo a Sanjoanense no 
pavilhão do GICA. Avanca, 
São Paio de Oleiros, Cerna-
che, Monte, Vacariça, Falcão 
Pinhel e Académico de Vi-
seu são os adversários que 
se seguem na 1ª fase.

Também em outubro 
começam os iniciados 
masculinos (receção ao 
Estarreja no dia 11) e os 
juniores masculinos (dia 18 
jogam em Coimbra, com 
a Académica).

Os iniciados jogam na 1ª 
fase do campeonato nacio-
nal ainda com Alavarium, 
Monte e Feirense B. Já os 
juniores, para a 2ª divisão 

nacional, jogam ainda com 
Sp. Espinho, Feirense, Ala-
varium, São Paio de Oleiros, 
Cernache e Académico de 
Viseu.

PATEIRA E AAC 
EM INFANTIS

Os infantis masculinos 
do AAC começam a dis-
putar o campeonato nacio-

nal no dia 17 de outubro, 
jogando em Fermentelos 
com o Pateira. Monte, São 
Bernardo, Ílhavo, Vacari-
ça, Feirense, Alavarium, 
Sp. Espinho, São Paio de 
Oleiros, Sanjoanense A, 
Cernache, Estarreja, Ac. 
Coimbra, Sanjoanense B 
e Avanca são os restantes 
advcersários dos dois clubes 
do concelho de Águeda.
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ANDEBOL

LAAC inicia época
No passado domingo teve início a época 
desportiva da LAAC. Numa reunião em que 
estiveram presentes as atletas, encarregados 
de educação, direção e treinadores, foi feita 
a apresentação dos treinadores e horários de 
treinos.

ASSIM, na próxima 
época a coletividade tem 
ação quatro escalões, como 
o RA noticiou na última 
edição. Dois disputam 
campeonatos nacionais 
(infantis e juvenis) e outros 

dois competições regionais 
(bâmbis e minis).

Quanto a treinadores, 
as bambis e minis serão 
coordenadas por Daniel 
Cardoso que terá, quan-
do necessário, o apoio dos 

restantes treinadores: Cátia 
Figueiredo e Jorge Mesqui-
ta. As infantis terão Cátia 
Figueiredo como treinadora 
e as juvenis contarão com 
Daniel Cardoso e Jorge 
Mesquita.

As primeiras a entrar 
em ação são as juvenis 
que no dia 3 de outubro 
deslocar-se-ão a São João 
da Madeira para jogar com 
a Sanjoanense. Quinze dias 
depois entram em ação as 

infantis. Quanto às bambis 
e minis, ainda não estão 
de� nidos os respetivos 
campeonatos.

Entretanto, a LAAC está 
a proceder a uma cam-
panha de angariação de 
novas atletas, solicitando 
que as interessadas se des-
loquem ao pavilhão a partir 
do 1º sábado de outubro, 
às 10h30.Terão a recebê-
-las a equipa técnica, que 
dará todas as informações 
necessárias para a inscri-
ção das mesmas. Poderão 
comparecer atletas dos 6 
aos 15 anos.
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ANDEBOL

Iniciadas da CPVV 
em Vouzela 
na abertura do nacional

A EQUIPA de inicia-
dos femininos da Casa 
do Povo de Valongo do 
Vouga inicia dia 11 de 
outubro, em Vouzela, o 
campeonato nacional, in-
tegrada na série B nesta 
primeira fase. Até 13 de 
dezembro, as valonguen-
ses jogam com Andebol 
Academia (São Pedro do 
Sul), Oliveira de Frades 

e Canelas.
Em infantis femini-

nos, a CPVV recebe o 
Vacariça no dia 17 de 
outubro, para a 1ª jor-
nada do campeonato na-
cional. A primeira fase 
vai até março, jogando 
as valonguenses com Ac. 
Espinho, Salreu, Alava-
rium, Canelas, LAAC, 
Sanjoanense e Feirense.
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Evento Rock & Rola para 
beneficiar pavilhão
Obras. O pavilhão da CPda Sobreira tem acusado o passar dos anos. 
Os pais dos atletas organizaram evento para angariação de fundos. 

O pais dos atletas 
da Casa do Povo 
da Sobreira uni-

ram-se para organizar um 
evento, com a colabora-
ção da direção, onde o ob-
jetivo foi angariar fundos 
para real izar  algumas 
obras de requalificação 
n e s t e  e q u i p a m e n t o 
desportivo. 

Adriano Dias, presi-
dente da direção, explica 
que a prioridade é alterar 

Inês Pinto Correia | texto
o telhado, que ainda é de 
amianto, o que é um in-
vestimento avultado. 

Para conseguir alterar 
a cobertura do pavilhão e 
ainda o pavimento, con-
t a m  o rg a n i z a r  o u t ro s 
eventos, uma vez que “a 
Câmara Municipal de Pa-
redes não nos tem dado 
apoio nessa área”, explica 
o dirigente. 

Esclarece que o pavi-
lhão tem boas condições 
para o hóquei em patins, 
mas que com uma altera-
ção de piso seria possível a 

associação voltar a ter an-
debol e basquetebol, como 
em tempos. Atualmente 
não tem condições nem di-
mensões para receber ou-
tras modalidades. 

À data de fecho desta 
edição, ainda não estava 
contabilizado o valor an-
gariado, no entanto, o 
evento, que decorreu no 
último fim-de-semana de 
agosto, acabou por não 
ter a adesão esperada, por 
ser altura de férias e por 
haver muitas outras ini-
ciativas na região.
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