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DR

Rolando Freitas acredita na vitória de Portugal sobre a Suíça

> redacção

A selecção nacional sénior pros-
segue, em Belgrado, o estágio de
preparação tendo em vista o du-
plo confronto com a Suíça. On-
tem a equipa nacional cumpriu
os dois treinos agendados, os úl-
timos antes da partida para a
Suíça que acontece durante o dia
de hoje.

A quatro dias do primeiro jogo
frente aos helvéticos, Rolando
Freitas fez uma pequena carac-
terização do próximo adversário
de Portugal no grupo 1 de apura-
mento para o Europeu da Dina-

marca 2014.
“A Suíça é uma selecção que

alterna a experiência com algu-
ma juventude que foi injectando
na equipa. É uma formação onde
predomina a armada alemã, ou
seja, três atletas que jogam na
Bundesliga [liga alemã], em
conjunto com alguns jogadores
que jogam no Kadetten Schaff-
hausen, formação que disputou
esta época a Liga dos Campeões
Europeus”, começou por apre-
ciar o seleccionador nacional. 

Recorde-se que a “armada
alemã” a que Rolando Freitas se
refere é constituída por Andre

Schmid, Manuel Liniger e Da-
vid Graubner, um trio que actua
em equipas da Bundesliga; Flo-
rian Goepfert e Ruben Schelbert
são os dois jogadores que defen-
deram as cores do Kadetten
Schaffhaussen na Liga dos Cam-
peões e o alemão Andre Schmid,
ao serviço do Rhein-Neckar-
Lowen, está nos quartos-de-final
da EHF Cup. Credenciais de pe-
so, apresentadas pelos suíços.

“É uma equipa com que nos te-
mos de preocupar mas, ao mes-
mo tempo, é uma equipa que
pensamos ter as armas necessá-
rias para os vencer”, disse.

ANDEBOL

Seleccionador acredita na vitória
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O Centro Desportivo de São
Ber nardo, cumprindo a tradi-
ção, deslocou-se mais uma vez
à Nazaré para disputar a 26.ª
Edição Torneio Internacional
da quela cidade, organizado du-
rante a semana passada pelo
Dom Fuas Andebol Clube. Este
ano, o clube aveirense fez-se re-
presentar nos escalões de juve-
nis femininos e masculinos e
pelas equipas A e B de Iniciados
masculinos, alcançando um tro -
féu colectivo e dois individuais.

Quanto à participação des-
portiva do S. Bernardo, a equipa
B de Iniciados masculinos,
cons tituída maioritariamente
por atletas infantis, alcançou o
14.º lugar entre 16 equipas. Já a
equipa A, ficou um pouco atrás
das expectativas, ao ficar no oi-
tavo lugar, deixando a ideia que
poderia ter tido uma melhor
prestação, já que está na 2.ª Fase
do Nacional da 1.ª Divisão.

A formação de Juvenis Femi-
ninos teve um desempenho no-
tável, atendendo a que as res -
tan tes quatro equipas - Asso-
mada, Benfica e Castelo Branco,
Colégio de Gaia e Dom Fuas -
tinham todas melhor “ranking”

do que o S. Bernardo. Mas com
muito querer, garra e determi-
nação, as meninas aveirenses
foram a grande surpresa da
pro va, ao atingirem a final.

No jogo decisivo, acusando
um pouco a falta de experiência,
num pavilhão lotado, a equi pa
apresentou-se um grande ner-
vosismo, não conseguindo ven-
cer o jogo, mas saindo de cabeça
erguida por toda a entrega que
tiveram e que reconhecida por
todos os presentes. Para abri-

lhantar o segundo lugar, Fátima
Ribeiro foi eleita a melhor joga-
dora no escalão.

Outro troféu individual
A prova de Juvenis masculi-

nos teve 16 equipas, dividida em
quatro grupos de quatro equi-
pas cada, tendo o S. Bernardo
disputado a Série C, juntamente
com Entroncamento, SIR 1.º
Maio e Alto Moinho. Os jovens
de Aveiro venceram o grupo
com alguma facilidade, soman -
do por vitórias os três jogos dis-
putados, mas nos quartos de fi-
nal tiveram um teste bem mais
interessante, ao vencerem o se-
gundo classificado da Série D ,
o Samora Correia.

Nas meias finais, o S. Bernar -
do defrontou os espanhóis do

Grupo Astur e foi talvez o jogo
mais intenso deste escalão, já
que a equipa asturiana, muito

possante fisicamente e forte de-
fensivamente, apresentou um
andebol bastante evoluído. Foi
um dos melhores jogos da pro -
va, mas que os aveirenses ven-
ceram, garantindo assim a dis-
puta da final.

Com o pavilhão completa-
mente a “rebentar pelas costu-
ras”, S. Bernardo e Belenenses
defrontaram-se na final, tendo
os jovens aveirenses coman-
dado quase sempre a partida
com margem segura. A dez mi-
nutos do fim, o S. Bernardo teve
uma quebra e deixou que equi -
pa de Belém passasse para a
frente.

Mas o S. Bernardo, que em
edi ções anteriores havia ficado
no terceiro lugar, não quis dei-
xar fugir a oportunidade de tra-
zer a taça para casa e acabou
por dar a volta ao jogo já do fim,
vencendo o torneio com toda a
justiça. O seu atleta Leandro
Ro drigues foi também eleito
me lhor jogador de juvenis mas-
culinos, reforçando a participa-
ção desta equipa no torneio,
que serviu de preparação para
os “play-off” do nacional da ca-
tegoria que se avizinham, em
dois jogos com o Sporting. |

Juvenis do S. Bernardo
vencem “Nazaré Cup”
Andebol O clube de Aveiro esteve representado em três escalões no
reconhecido Torneio Internacional do Dom Fuas Andebol Clube

D.R.

Grupo do S. Bernardo que participou no Torneio Internacional da Nazaré

Fátima Ribeiro e Leandro Rodrigues conquistaram troféus

D.R.
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São Bernardo vence
escalão de Juvenis
no Torneio da Nazaré
Andebol | P24
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 1.ª “mão” dos quar-
tos-de-final da Liga dos Cam-
peões: Paris Saint-Germain
(Fra)-Barcelona (Esp), 19h45,
Paris. Bayern de Munique (Ale)-
Juventus Turim (Ita), 19h45, Mu-
nique. • Treino de Observação da
Selecção de Formação Sub-14 da
Madeira, 19h15, Campo Adelino
Rodrigues (ex-Liceu). • Bárbara
Santos (“Os Xavelhas”) e Fátima
Pinto (GD APEL) integram estágio
da Selecção Nacional Sub-19. •
Treino do Marítimo, 10h, Barrei-
ros. • Plantel do Nacional goza

dia de folga. • Treino do Marítimo
B, 10h, Santo António.
ANDEBOL • João Ferraz e Pedro
Spínola integram Selecção Nacio-
nal sénior masculina na fase de
qualificação ao Campeonato da
Europa de 2014.

CORRIDA DE MONTANHA • Ins-
crições para o 1.º Trail do Funchal
(com Taxa), até domingo. • Inscri-
ções para a edição 2013 do MIUT
(Madeira Ultra Trail), Corrida de
Montanha, até dia 10.
BADMINTON • Estágio Interna-
cional Páscoa2013 em Reading
(Inglaterra), com o treinador Ri-
cardo Fernandes e a atleta Teresa
Figueira, até amanhã.
TÉNIS • Inscrições para o Torneio
“Papa Manuel” (Seniores, Vetera-
nos + 40, Veteranos + 50 e Vete-
ranos + 60), até amanhã.
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Desde que Carlos Marques Pereira
está à frentedoMadeiraAndebol SAD,
o seu grande «lamento» vai para o
facto «de não termos apresentado
atletas ao nível das selecções nacio-
nais da modalidade. Isso tem a ver
com toda a envolvência que existe. A
nível da formação, quantos atletas te-
mos nas selecções nacionais? A nível
masculino não temos», diz o líder da
SAD do Andebol masculino. A outro
nível, e numa altura em que está em
cima da mesa a alienação das socie-
dades anónimas desportivas (SAD's)

Dirigente defende que a designação “Madeira” deve estar sempre presente.

MODALIDADES

«Se existe pro-
jecto que conse-
guiu, de uma
formaoude
outra, transmi-
tir/divulgar o
nomedaRegião
foi através doMa-
deira SAD, tanto
emmasculinos
comoem femini-
nos», diz o líder
doMadeira SAD.

Continuidade do projecto
7 ANDEBOL - CARLOS MARQUES PEREIRA E A ALIENAÇÃO DAS SAD’S

«sem querer entrar nas questões finan-
ceiras, eu tenho a certeza que se existe
projecto que conseguiu, de uma forma
oudeoutra, transmitir/divulgar onome
da Região foi através do Madeira SAD,
tanto emmasculinos como em femini-
nos», não tem dúvidas Carlos Marques
Pereira. E defendemesmoque «onome
da ilha tem de estar sempre presente e
essa, ameu ver, essa foi uma “bandeira”
da modalidade». Deste modo, o diri-
gente espera que « quando se falar na
questão das alienações das SAD's te-

nham, sempre, presente a continuidade
da modalidade, independentemente
de ser esteClubeououtro».Domesmo
modo, o presidente do Madeira SAD
masculino defendeque, nestes projec-
tos, «deve estar sempre presente a de-
signação Madeira. Importante, a meu
ver, é que exista notoriedadenamoda-
lidade, ou seja, que exista uma equipa
daRegiãonomais altopatamarda com-
petição».1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Al
bi

no
En

ca
rn

aç
ão

Página 7



A8

:.: Rolando Freitas: «Se vencermos ficamos mais perto do objetivo» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=813208

/

 
Rolando Freitas, selecionador nacional de andebol, fez um retrato da seleção da Suíça, onde Portugal
prosseguirá a qualificação para o Europeu da Dinamarca de 2014, com jogo em St. Gallen, no dia 4,
às 19H30. "A Suíça é uma seleção que alterna a experiência com alguma juventude que foi injetando
na equipa. É uma formação onde predomina a 'armada alemã', ou seja, os três atletas que jogam na
Bundesliga, em conjunto com alguns jogadores que jogam no Kadetten Schaffhausen, formação que
disputou esta época a Liga dos Campeões Europeus", começou por dizer, em declarações à Federação
Portuguesa de Andebol (FPA). "Estamos perante uma equipa que se carateriza por uma grande
velocidade e uma grande continuidade de jogo, com alternância nos sistemas defensivos. Uma equipa
que temos de ter em atenção por ter uns conteúdos de jogo bem assimilados e uma estrutura tática
montada já há alguns anos, os mesmos que o seu treinador está à frente da equipa", destacou. "É
uma equipa forte, uma equipa bem estruturada, bem montada, que sabe o que quer e que se adapta
muito bem taticamente aos adversários que enfrenta. Tem na sua primeira linha uma boa
versatilidade de soluções relativamente àquilo que o adversário lhe pode colocar. É, portanto, uma
equipa com que nos temos de preocupar mas, ao mesmo tempo, é uma equipa que nós pensamos
tem as nossas armas para os poder enfrentar", assegurou, falando depois do caráter decisivo da
partida: "Isso é uma coisa que nos ultrapassa, que nós não controlamos [a vontade de vencer dos
suíços]. O que nós sabemos é que vencendo - e é para isso que aqui estamos - ficamos mais perto do
nosso objetivo. A nossa vontade é vencer. Se a vontade e necessidade dos suíços vencerem é grande,
isso é uma coisa que nós não podemos controlar. Sabemos que em termos táticos e em termos de
estrutura e estratégia do jogo temos as nossas ideias e as nossas armas. E é com isso que nós
contamos", assegurou. De referir que Portugal tem 2 pontos, fruto da vitória diante da Macedónia, o
dobro dos helvéticos, pelo que um triunfo na Suíça deixa a Seleção Nacional com o sonho do
apuramento bem vivo. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Agora no “Regional” de Andebol

A.C.D.R. Graciosa envergonha

 Depois do basquetebol, com a equipa de sub-
16 do Atlético da Horta envergonhando a moda-
lidade e os atletas, treinador e quem apadrinhou 
aquela fantochada também saindo envergonha-
dos, agora foi uma equipa de andebol a cometer 
semelhante vergonha e dando razão àqueles que 
afi rmam que em muitos clubes e ilhas brinca-se 
ao desporto e esbanjam-se verbas que devem ser 
canalizadas para clubes e equipas que trabalham 

a sério.
 A equipa de juvenis da Associação Cultural 

Desportiva e Recreativa da Graciosa esteve a par-
ticipar na zona 2 do “Regional” de juvenis mas-
culinos, em S. Miguel, sofrendo 259 golos!!! Em 
4 jogos e marcando 53!!!

 O comportamento da equipa (???) da ilha 
Graciosa gerou alguma controvérsia, porque ao 
sair derrotada na segunda partida com a Casa do 
Povo de Arrifes, por 88-17, permitiu que a equi-
pa micaelense se superiorizasse ao Marienses no 
desempate entre golos marcados e sofridos. A 
formação dos Arrifes acabou em primeiro e irá 
disputar com o Sporting da Horta, vencedor da 
zona 1, o título regional juvenil desta época.

 A direcção de “Os Marienses” já pediu à 
União das Associações de Andebol dos Açores 
para averiguar se houve favorecimento ou não, o 
que não parece ter acontecido devido à fragilida-
de de atletas que devem ter jogado andebol pela 
primeira vez nos Arrifes.

 Nos jogos anteriores, a Associação Recreati-
va da Graciosa havia perdido com os Marienses 
por 58-6 e por 60-14 e no primeiro jogo com a 
Casa do Povo de Arrifes por 53-16.

 As partidas que opuseram Casa do Povo de 
Arrifes e Marienses saldaram-se por uma vitó-
ria para cada equipa. No primeiro jogo triunfo 
dos Arrifes por 34-27 e no segundo desafi o os 
Marienses ganharam por 28-21. Um saldo de 7 
golos nos dois jogos.
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Opinião

DRD tem mesmo de investigar

Na semana passada insurgimo-nos contra a brincadeira de mau gosto 
protagonizada pela equipa de sub-16 masculina de basquetebol do An-
gústias Atlético Clube da Horta, agremiação com 90 anos de briosa e 
honrada história, que não pode ser destroçada e posta em causa por situa-
ções de desprestígio como a verifi cada no torneio regional, sofrendo 429 
pontos e apontado 51 em 3 jogos.

Uma semana depois acontece situação semelhante com a equipa de 
andebol juvenil da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Gra-
ciosa, sofrendo 259 golos em 4 jogos e marcando 53 golos. 

 Se calhar têm acontecido situações parecidas ao longo dos anos, mas 
agora temos sido informados por pessoas que consideram estas partici-
pações de brincadeira lesivas à credibilidade do desporto e das modalida-
des que enfrentam estes procedimentos de alguns clubes e associações.

 Repito o que escrevi há dias: “A entidade que gere e que fi nancia 
o desporto açoriano com o dinheiro dos nossos elevados impostos, não 
pode continuar a fechar os olhos aos atentados que se verifi cam em al-
guns torneios, com a fi nalidade de as associações justifi carem as verbas 
que recebem dos contratos programa”.

 Pela forma como a DRD tem agido, clara e transparente, não irá 
deixar passar em claro estas situações que não abonam em nada todas as 
instituições envolvidas. Esperamos que seja dado conhecimento público 
do resultado e a tomada de posição, para que a transparência seja total.

 Os clubes e as Associações que trabalham seriamente, que enfrentam 
cada vez maiores difi culdades pelas reduções nos apoios, devem sentir-
se também lesados. E escrevo “devem” porque não se ouvem posições 
dos dirigentes a insurgirem-se contra esta repetição de brincadeiras do 
desporto. 

 Formar equipas em cima do joelho só para marcarem presença e 
receberem os dinheiros dos contratos programa, NÃO. Redondamente 
NÃO.

 José Azevedo
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Andebol do C.D.T.N.
CDTN OAA, 12 – N.A. Samora Correia, 15

 
CDTN – OAA: Tomás Tito, Rodrigo Lopes, Rui Pereira 

(5), Tiago Lopes (1), Daniel Moreira (6), Fábio Costa, Marco 
Lopes e Rafael Viegas.

 
5.ª jornada do Campeonato Regional de Minis Misto, ten-

do-se a nossa equipa deslocado à localidade de Porto Alto para 
efetuar dois jogos. Contudo dada a impossibilidade da equipa 
dos Empregados do Comércio de Santarém em comparecer, só 
podemos fazer um dos jogos. Nós próprios também nos apre-
sentamos bastante desfalcados em número de jogadores dado o 
horário dos jogos (sábado de manhã).

 
Excelente jogo dos nossos miúdos, com muita garra e de-

terminação, apesar de grande parte deles só terem cerca de um 
mês de Andebol.

*** *** ***
 
Sábado dia 23 Março 2013 iremos organizar, a partir das 

14,30h no Pavilhão da Escola Artur Gonçalves o torneio de 
Páscoa, para o qual convidamos todos a comparecer.
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