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Sub-19: Portugal termina Europeu feminino no 14.º lugar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

01-08-2015

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=563174

A Seleção Nacional de andebol feminino perdeu diante da Bielorrússia, por 31-29, e terminou o
Europeu de sub-19 no 14.º lugar. Portugal não conseguiu repetir o resultado da fase de grupos, onde
tinha conseguido precisamente diante da Bielorrússia o único triunfo naquela ronda. A Macedónia
venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar. Amanhã, domingo, Rússia e Dinamarca
discutem o título na final do Europeu que está a decorrer em Valência, Espanha.
01-08-2015
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Selecção de Andebol Feminino sub-19 termina em 14º

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

01-08-2015

URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/seleccao_de_andebol_feminino_sub_19_termina_em_
14.html

01.08.2015
Selecção de Andebol feminino sub-19 conquista 14º lugar no Campeonato Europeu. A seleção
portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou este sábado, no 14.º lugar o Campeonato da
Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao perder com a Bielorrússia, por
31-29, no Polidesportivo El Cabañal. Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da
competição, em que terminou na terceira posição do Grupo D, com um triunfo por 32-21 frente à
Bielorrússia e duas derrotas com a Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24, respetivamente. Os
derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as seleções da Rússia e
da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º Portugal, 15.º Macedónia e
16.º Lituânia. No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos 15.º e 16.º lugares do
Europeu, a seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar.
Lusa

Página 9

A10

Portugal perde e termina Europeu feminino de andebol de sub-19 no 14.º lugar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

01-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b06d1e6c

Portugal perde e termina Europeu feminino de andebol de sub-19 no 14.º lugar 01/08/2015 17:06
Achou este artigo interessante? A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou hoje no
14.º lugar o Campeonato da Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao
perder com a Bielorrússia, por 31-29, no Polidesportivo El Cabañal. Portugal não conseguiu repetir o
triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na terceira posição do Grupo D, com um
triunfo por 32-21 frente à Bielorrússia e duas derrotas com a Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24,
respectivamente. Os derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as
seleções da Rússia e da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º
Portugal, 15.º Macedónia e 16.º Lituânia. No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos
15.º e 16.º lugares do Europeu, a seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao
último lugar. Ontem, 12:17
01/08/2015 17:06
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Portugal em 14º lugar no Europeu - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

01-08-2015

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4711052

Seleção Nacional de sub-19 perdeu com a Bielorrússia (31-29) no derradeiro desafio do Campeonato
da Europa da categoria, a decorrer em Espanha.
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou hoje no 14.º lugar o Campeonato da
Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao perder com a Bielorrússia, por
31-29, no Polidesportivo El Cabañal.
Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na
terceira posição do Grupo D, com um triunfo por 32-21 frente à Bielorrússia e duas derrotas com a
Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24, respetivamente.
Os derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as seleções da
Rússia e da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º Portugal, 15.º
Macedónia e 16.º Lituânia.
No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos 15.º e 16.º lugares do Europeu, a
seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar.
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Seleção cabo-verdiana de sub-21 faz jogo de apresentação

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

01-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9b7aa76d

01-08-2015 12:41
A comitiva vai representar Cabo Verde no "Challenge Trophy".
O "Challenge Trophy" será disputado entre as sete melhores seleções africanas.
Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A seleção masculina de andebol sub-21 de Cabo Verde faz este sábado, no Pavilhão Vává Duarte,
Cidade da Praia, um jogo de apresentação com uma equipa constituída pelos melhores jogadores de
Santiago Sul.
Esta será a partida de despedida da seleção que vai representar Cabo Verde no "Challenge Trophy",
que se realiza em Adis Abeba, Etiópia, de 4 a 8 de agosto.
A comitiva cabo-verdiana viaja domingo, para a disputa da fase continental do torneio a ser disputado
entre as sete melhores seleções africanas.
Vencedor do "Challenge Trophy" da Zona II do Conselho Superior dos Desportos em África,
conquistado ano transato no Mali, a seleção cabo-verdiana, apelidada de "Tubarões Tigres", joga a
qualificação para o IHF Trophy.
A equipa cabo-verdiana continua a ser orientada pela dupla técnica composta por Pedro Ferreira e
Adelino Duarte e aspira atingir a fase mundial da competição.
A equipa terá pela frente os vencedores de cada uma das sete zonas africanas do Conselho Superior
do Desporto em África.
A seleção cabo-verdiana de sub-21, que integra a Zona II, ganhou o direito de estar nesta prova após
vencer o torneio na Cidade de Bamako (Mali), eliminando a seleção anfitriã, a Guiné Bissau, a Guiné
Conacri e o Senegal.
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Portugal perde e termina Europeu de sub-19 em 14º

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

01-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f4581d67

01-08-2015 17:01
A seleção portuguesa perdeu com a Bielorrússia, por 31-29.
Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na
terceira posição do Grupo D.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou hoje no 14.º lugar o Campeonato da
Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao perder com a Bielorrússia, por
31-29, no Polidesportivo El Cabañal.
Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na
terceira posição do Grupo D, com um triunfo por 32-21 frente à Bielorrússia e duas derrotas com a
Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24, respetivamente.
Os derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as seleções da
Rússia e da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º Portugal, 15.º
Macedónia e 16.º Lituânia.
No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos 15.º e 16.º lugares do Europeu, a
seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar.
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Europeu Sub19 feminino: Portugal vence Macedónia e vai disputar o 13.º lugar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

31-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1449e87f

Portugal venceu esta tarde a Macedónia por tangencial 27-26, em jogo a contar para a poule de
apuramento dos 13.º /16.º lugares do Campeonato da Europa de Sub19, que está a decorrer em
Espanha.
Um triunfo com um sabor muito especial já que a equipa de Carlos Pires, ao intervalo, perdia por 1315, conseguindo uma reviravolta no marcador com muita garra e entrega.
O segundo tempo foi quase todo da equipa lusa que, no entanto, e já na parte final do jogo, esteve a
perder por 25-26 para empatar pouco depois. O time-out solicitado pelo técnico da Macedónia não
resultou da melhor forma e foi Portugal que, já no minuto final, fez o derradeiro 27-26.
Com este resultado, Portugal vai amanhã, sábado, discutir o 13.º e 14.º lugares da classificação,
frente à Bielorrússia, formação que, na fase de grupos, Portugal já venceu por concludente 32-21.
CARLOS PIRES ( SELECIONADOR)
No final da partida, o selecionador nacional apreciou o jogo da seguinte forma.
" O que há a reter é que, mais uma vez, entrámos bem na partida. Depois dessa fase inicial,
começámos a mostrar alguma precipitação na finalização, tivemos também algum azar, bolas nos
postes, e não fomos capazes de parar um pouco e acalmar o jogo " , começou por referir Carlos Pire,
para prosseguir.
" Entretanto, a Macedónia continuou a concretizar os seus ataques e nós não estávamos a ser tão
eficientes em termos defensivos, com a ponta direita da Macedónia a causar-nos grandes problemas "
, referiu Carlos Pires, para depois passar à história do segundo tempo.
" Na segunda parte entrámos bem, conseguimos alterar a defesa, o que nos deu maior solidez.
Passámos para a frente no marcador, falhámos dois ataques, a Macedónia empatou e, a partir da,í foi
um jogo equilibrado até ao fim " ", terminou o selecionador nacional.
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Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia começa esta sexta-feira

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

31-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3dd115ac

A Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia 2015 disputa-se nos dias 31 de Julho e 1 e 2 de
Agosto, na área desportiva da Praia da Rocha, em Portimão.
Em competição estão oito equipas de Rookies Femininas e outras tantas de Masters Femininos, doze
de Masters Masculinos e 16 de Masters Masculinos, num total de 44 equipas presentes em Portimão.
Depois da primeira reunião técnica, a prova arranca oficialmente às 18h00, com dois jogos a contar
para o Qualifying de Masters Masculinos, nos campos Praia da Rocha 1 e Praia da Rocha 2 e as
partidas prolongam-se até à meia-noite, com a primeira jornada de Masters Femininos e Rookies
Femininos e Masculinos.
Hoje, do Qualifying Masters Masculinos, apura-se o primeiro classificado de cada grupo para o quadro
principal.
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Andebol do IP Leiria
parte com ambição para
Europeu Universitário
Masculinos Leirienses estreiam-se no Campeonato Europeu Universitário que
irá decorrer em Braga, de 2 a 9 de Agosto. Marco Afra promete equipa lutadora
D.R.

Andebol
Universitário

A equipa de andebol masculino do Instituto Politécnico de
Leiria (IPLeiria) irá participar
pela primeira vez num campeonato Europeu Universitário
da modalidade. O campeonato
irá decorrer entre os dias 2 e 9
de Agosto na cidade dos arcebispos, Braga.
Depois de terem sido vicecampeões nacionais, no passado mês de Abril, só superados pela fortíssima equipa da
Universidade do Minho, a formação de Leiria irá medir forças com outras faculdades da
Europa em que o objectivo
principal passará por “lutar e
dignificar a instituição em todos os jogos do princípio ao
fim, como tem sido uma constante nesta modalidade”.
A preparação da equipa tem
decorrido no Centro Desportivo
Juventude Lis e todos os atletas

Marco Afra (à esquerda) lidera a jovem equipa leiriense

têm se mostrado motivados
para esta estreia absoluta. Para
Marco Afra, treinador experiente e habituado a estes grandes palcos, a equipa leiriense
tem potencial para poder surpreender. "O andebol é uma
modalidade implementada em
Leiria e vamos mostrar a todos
a qualidade de jogo que aqui se

pratica. Queremos mostrar que
sabemos jogar", afirmou.
Já o capitão de equipa, João
Silva, antecipou muitas dificuldades, mas promete lutar até
ao fim. "sabemos as dificuldades que iremos passar e o poderio das outras equipas, no
entanto estaremos em todos
os jogos para ganhar e disputar

todos os lances como se fosse
o último e dignificar o IP Leiria,
uma instituição que tanto nos
tem dado e ensinado, e que nos
permitiu estar presentes nesta
prova", concluiu.
O sorteio do calendário competitivo só vai acontecer no domingo, antecedendo o início
dos jogos.|
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FESTAS DA PRAIA DA VITÓRIA

PraiAndebol 2015
decorre amanhã
Evento está agendado
para o areal grande com
início às três da tarde.

pas devem estar presentes no local
da prova às 14:15, ou seja, 45 minutos antes do arranque do certame,
tendo em vista os indispensáveis
procedimentos logísticos.
EXPECTATIVAS

Como é habitual, o andebol de
praia marca presença sobremaneira
importante no programa das festas concelhias da Praia da Vitória,
o que denota, também, a crescente
popularidade desta variante da modalidade. A edição de 2015 não será
exceção.
Neste contexto, a Associação de
Andebol da Ilha Terceira, através
do respetivo Gabinete Técnico,
promove amanhã, sábado, dia um
de agosto, o designado PraiAndebol
2015. O aguardado acontecimento
decorre no areal grande da Praia da
Vitória, a partir das três da tarde.
Segundo uma nota informativa do
Gabinete Técnico da Associação de
Andebol da Ilha Terceira, as equi-

Atendendo ao reconhecido prestígio das festas da Praia da Vitória, que arrastam sempre enormes
multidões, tanto de locais como de
visitantes, as expectativas apontam para um número bastante interessante de equipas. Aliás, esta
tendência ganha força se São Pedro
mantiver o tempo simplesmente
radioso dos últimos dias (sol com
fartura), na verdade, deveras convidativo para um salto à praia.
Enquanto participante ou simples
espetador, fica o convite para acompanhar de perto o animado PraiAndebol 2015, até porque, tendo como
ponto de referência as edições anteriores, o espetáculo, a salutar prática desportiva e a boa-disposição
estão garantidos.

ANDEBOL DE PRAIA anima festas do concelho de Vitorino Nemésio
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Portugal vai lutar pelo 13.º lugar no Europeu Sub-19

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

31-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d7b40103

31-07-2015 21:18
Portuguesas derrotaram a Macedónia por 27-26.
Europeu decorre em Valência, na Espanha
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
Portugal derrotou a Macedónia, por 27-26, e vai disputar com a Bielorrússia o 13.º lugar no Europeu
de sub-19 de andebol feminino, que está a decorrer em Valência, Espanha.
A equipa lusa chegou ao intervalo a perder por 13-15, mas acabou por dar a volta ao resultado e vai
tentar atingir o 13.º posto, no sábado, frente à Bielorrússia, equipa que Portugal venceu na fase de
grupos por 32-21.
Erica Tavares, com sete golos, foi a melhor marcadora portuguesa, apontando menos três tentos do
que a macedónia Sara Ristovska.
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Leiria estará presente com 15 equipas na fase final do circuito nacional de andebol de praia

Artistas da pirueta rumam a sul
à conquista do título nacional
MÁRIO AMARAL

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T É já amanhã, sexta-feira, que começa em Portimão a fase final do
Circuito Nacional de Andebol de
Praia. Para lá chegarem, um sem número de atletas percorreu os areais
do País durante todo o mês de Julho. Só no circuito regional de Leiria foram 49 as equipas participantes, pelo que se multiplicarmos por
atletas, pais, namoradas e amigos,
não será difícil de perceber que terão sido milhares de pessoas a visitar as estâncias balneares da região à conta do jogo das piruetas.
As equipas de Leiria, que nos
dois últimos anos açambarcaram os
títulos principais do Circuito Nacional, estão prontas para voltar a
fazer estragos. As 100 ondas, bicampeãs nacionais em masters femininos, não querem perder o embalo e pretendem levar o terceiro caneco para casa. Vão ter concorrência da pesada, como prova o facto
das duas outras equipas femininas
apuradas por Leiria – Kempa Online e Raccoons d'Areia – terem logrado vencer uma etapa no circuito regional. “Tricampeonato e ganhar todos os jogos” é o objectivo de
Paulo Félix, técnico das 100 ondas.
Nos homens, os campeões de
2013, Raccoons d'Areia, e os de
2014, Vakedo Gaw, querem ter uma
palavra a dizer, mas esta é uma
competição bem mais imprevisível
e o vencedor pode surgir de onde
menos se espera. Por Leiria ficaram
apurados os jovens em ascensão

Momentos espectaculares de jogadores de nível
Cinco + Um e os Cucurdilos. Ao
qualifying vão This is Team e Qualcroqui.
“O objectivo para qualquer equipa que vai à fase final é ser campeão, porque significa ter a possibilidade de representar Portugal na
Liga dos Campeões, na Gran Canária. No entanto, sabemos que
não será fácil, pois a qualidade
das equipas é cada vez maior”,
disse ao JORNAL DE LEIRIA Pedro

Carreira, elemento dos Raccoons
d'Areia, emblema com duas estrelas de campeão nacional. Na mesma situação estão os Vakedo Gaw,
de Nuno Costa, equipa que venceu
o circuito regional. “Temos a consciência de que vamos defrontar
as melhores equipas portuguesas e
que na maior parte das vezes serão
os detalhes a decidir, mas sabemos
da nossa qualidade e esperamos ter
a pontinha de sorte necessária para

revalidar o título.”
Na competição destinada aos
mais jovens, Leiria também vai estar representada em força. Os Rubios, que dominaram o circuito regional de rookies masculinos, partem como candidatos, mas os Hackers d'Areia, os Macroondas e os
Beach Please também procuram
bons resultados. Nas meninas, Raccoons d'Areia e Ondas n'Areia procuram a glória.
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Equipa de andebol de Leiria quer honrar a cidade, mas também o País

Equipa masculina participa pela primeira vez no evento

Andebol do Politécnico de Leiria
em jogo no Europeu universitário
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T “Mostrar que em Leiria se joga
bem andebol.” É este o objectivo da
presença da equipa masculina do
Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
nos Campeonatos Europeus Universitários, que se realizam a partir da
próxima segunda-feira, em Braga. A
equipa liderada por Marco Afra sagrou-se vice-campeã nacional e beneficiou do facto de a Universidade do
Minho, crónico campeão português
e detentor do título europeu, ser a entidade organizadora da oitava edição
da prova para poder estar presente.
Ao contrário do que tem sido habitual será, pois, a equipa masculina
a defender as cores do IPL e a marcar
presença no mais prestigiado palco do
desporto universitário do Velho Continente. As meninas já participaram
em quatro edições dos Campeonatos
Europeus Universitários – em 2006,
2011, 2013 e 2014 – mas desta vez ficaram de fora. Serão 14 atletas, de
quatro clubes diferentes – um sem
clube – e nove cursos distintos a defenderem as cores de Leiria na prova:
a esmagadora maioria é da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas
também há quem estude na Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais.
Objectivos? Para Marco Afra é difícil antecipar sem ter consciência de
quem são os adversários, pois o sorteio é feito em cima da hora. “Não sabemos que universidades vão estar
presentes nem em que grupo vão calhar. A grande vantagem para os atletas é que podemos defrontar ucra-

traçar objectivos etapa a etapa, até porque a altura não é muito boa, em período transitório entre épocas desportivas. O desporto universitário
funciona sempre assim”, diz. “As muCarlos Simão – Engenharia
lheres tinham quase todas algum
Informática – AC Sismaria
contacto internacional, agora para os
Ivan Pedrosa – Engenharia da
Energia e do Ambiente – AC Sismaria homens é a primeira experiência para
todos. Habitualmente jogam uns conPaulo Jesus – Gestão – Juve Lis
tra os outros nos 'quintais' e toda a
André Cotrim – Desporto e Bemgente se conhece”, acrescenta.
Estar – Juve Lis
André Cotrim é um dos jogadores
Diogo Cunha – Biomecânica – SIR 1.º
que procuram alargar os seus conheMaio
cimentos no andebol de além-fronFrancisco Santos – Engenharia da
teiras. “O objectivo é ir o mais longe
Energia e do Ambiente – Juve Lis
possível na competição. É a primeira
Ivo Amador – Engenharia
vez que os masculinos estão inseridos
Informática – Juve Lis
num Campeonato Europeu UniversiJoão Seiça – Engenharia
tário e pelo que nos é dito o nível é
Electrotécnica – Juve Lis
muito alto. Mesmo sabendo que vai
João Silva – Gestão – Juve Lis
ser difícil vamos querer disputar todos
Luís Silva – Engenharia
os jogos. Com os treinos exigentes que
Electrotécnica – Juve Lis
Luís Pedro Silva – Solicitadoria – AD temos tido acredito que estamos preparados para surpreender.”
Godim
Para Carlos Simão, esta presença em
Nuno Andrade – Engenharia Civil Braga “é uma óptima oportunidade de
Juve Lis
competir com outros tipos de andebol
Pedro Gomes – Engenharia
e de conhecer novas pessoas”. “Não
Informática – SIR 1.º Maio
sabemos o que nos reserva, mas saRúben Serrano – Desporto e Bembemos que vamos entrar sempre para
Estar – AC Sismaria
ganhar. Depois veremos se é possível
Treinador – Marco Afra
alcançar uma boa classificação.”
Coordenadora – Cândida Bairrada
O andebol no IPL treina uma vez por
Oficial – Margarida Gabriel
semana e não é só para atletas fedenianos, franceses, sérvios ou croatas. rados, mas também para quem já joAcabam por jogar contra outro tipo de gou ou quer ter um primeiro contacandebol e isso enriquece-lhes o pa- to com a modalidade. “Há quem partrimónio desportivo”, sublinha o téc- ticipe em várias modalidades. Os
nico responsável.
cabo-verdianos e os chineses adePor isso, “o grande objectivo” será rem bastante. O pessoal que está des“promover o andebol de Leiria, mos- locado acaba por se integrar através
trar que também tem muita quali- do desporto”, diz Cândida Bairrada,
dade e que sabemos jogar”. “Vamos coordenadora do Desporto do IPL.

Os atletas
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ANDEBOL

Andebol Cup vai juntar mais de duas centenas de atletas
 Entre os dias 4 e 6 de se-

tembro, o Pavilhão dos Desportos vai ser palco da III
edição do Andebol Cup, que
este ano promete trazer até
à capital transmontana mais
de duzentos atletas, divididos entre a competição e a
Mini Cup de Andebol. Este
torneio funciona como uma
pré-epoca para as melhores
equipas nacionais do escalão
de juvenis, que de imediato
aceitaram o convite da organização (Sport Vila Real
e Benfica - SVRB) para participar na competição, como
referiu Cândido Machado
do SVRB. “Vamos ter cá as
melhores equipas nacionais,
como é o atual campeão, o
ABC, a Associação Académica de Águas Santas, que
ficou em segundo, e o SL
Benfica, que conquistou a
terceira posição no campeonato. A nossa marca já está
consolidada e prova disso é

que os clubes aceitaram logo
participar”.
Os três dias contemplam
também o Mini Andebol
Cup, em que vão participar
algumas equipas da região e
os ATL’s de Vila Real, que
poderão ter aqui o seu primeiro contacto com a modalidade. Em seniores também vão marcar presença as
equipas do SL Benfica e do
Xico Andebol, que disputam
a primeira divisão nacional.
Os principais objetivos do
III Andebol Cup passam por
promover a modalidade, incentivar mais crianças a jogar, sendo o mais importante
“mostrar aos miúdos o que é
o andebol, que experimentem”. Depois, “se gostarem,
poderão inscrever-se”. “Nós
estamos sempre de portas
abertas, com vários horários
de treino disponíveis e temos
ainda treinadores competentes que estão sempre a intro-

p MÁRCIA FERNANDES

duzir as mais recentes metodologias de treino”, destaca
Cândido Machado.
Para além da competição,
o SVRB promove a realização de workshops destinados
à formação de treinadores,
dirigentes e oficiais de segurança, que este ano recebem acreditação do Instituto
Português do Desporto e Juventude. Haverá ainda uma
Mesa Redonda com os me-

lhores treinadores da formação que vão partilhar as suas
vivências no andebol. A participação é aberta a todos os
treinadores de qualquer modalidade.
Para o treinador do
SCVR, Francisco Almeida,
“é muito bom” ter aqui este
torneio, em que os “nossos
atletas têm a oportunidade
de aprender com os melhores”. “Esperamos que o mu-

nicípio nos continue a ajudar,
sendo esta uma competição
interessante para divulgar e
promover a cultura e o desporto de Vila Real”, sublinhou o técnico.
O vereador do desporto da autarquia vila-realense, José Maria, referiu que o
município está atento e reconhece o valor dos melhores, que podem levar mais
longe o nome de Vila Real.

“Ainda recentemente reconhecemos o trabalho da
Associação de Andebol ao
lhe atribuirmos a medalha
de Prata de Mérito Municipal. Sabemos também o
bom desempenho que faz o
SVRB na promoção da modalidade e por isso seremos
um ponto de apoio com a
missão de ajudar quem faz
bem”.
Como tem acontecido em
outras edições, o torneio vai
ainda homenagear um ex-atleta sénior do SVRB, Zé
Diogo Silva, que na nova
temporada desportiva vai
alinhar no Xico Andebol Clube Desportivo.
A organização é do Sport
Vila Real e Benfica em parceria com a Associação de
Andebol de Vila Real, e contam com o apoio da Câmara
de Vila Real, do Regimento
de Infantaria 13 e da UTAD.
Márcia Fernandes
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