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> carlos costinha sousa

A Federação Portuguesa de An-
debol apresentou, ontem, em St.
Tirso, o jogo Portugal-Suíça, a
contar para a quarta jornada do
grupo 1 da fase de apuramento
para o Europeu de 2014, com-
petição que vai realizar-se na Di-
namarca.

A cerimónia de apresentação
serviu ainda para o anúncio da
lista de atletas convocados para
os jogos frente à Suíça, da qual
faz parte Ricardo Pesqueira, jo-
gador do ABC/UMinho e único
representante do Minho nesta
convocatória, que considerou
que o jogo contra a equipa hel-
vética vai ser muito complicado,
mas a equipa nacional está pron-
ta para lutar pelo triunfo, para
manter o seu objectivo de garan-
tir o apuramento para o Campeo-
nato da Europa 2014.

“Jogámos com a Suíça no
Torneio no Qatar mas, obvia-
mente, que são jogos diferentes.
Na altura verificámos que se tra-

ta de uma selecção com jo-
gadores de alto poder físico,
com excelentes rematadores da
linha dos nove metros. Desta vez
não será uma selecção muito
diferente e a nossa defesa as-
sumirá um papel importantíssi-
mo no sucesso em ambos os jo-
gos. Vamos jogo-a-jogo, come-
çando por vencer a primeira par-
tida na Suíça”, referiu o jovem
jogador academista.

A lista de convocados para o
Portugal-Suíça é a seguinte:

Ricardo Pesqueira (ABC/UMi-
nho); Hugo Figueira, Fábio Ma-
galhães e Pedro Solha (Spor-
ting); Hugo Laurentino, Wilson
Davyes, Gilberto Duarte, Tiago
Rocha, João Ferraz, Pedro Spí-
nola e Ricardo Moreira (Porto),
Carlos Carneiro, Tiago Pereira,
Álvaro Rodrigues, Dario Andra-
de, José Costa, Cláudio Pedroso
e David Tavares (Benfica).

Os jogos contra a Suíça decor-
rem nos dias 4 de Abril, em St.
Gallen (Suíça) e três dias depois
em Santo Tirso.

Portugal ataca qualificação
A Federação Portuguesa de Andebol apresentou ontem, em St.º Tirso, o jogo Portugal-Suíça,
da fase de apuramento para o Europeu de 2014, que vai realizar-se na Dinamarca.

DR

Ricardo Pesqueira é o único representante de clubes do Minho nos convocados

MODALIDADESANDEBOL - APURAMENTO PARA O EUROPEU 2014

Página 2



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,24 x 2,16 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 46714404 19-03-2013
ANDEBOL>>26
Portugal ataca
qualificação para europeu

Página 3



A4

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,38 x 20,95 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 46713980 19-03-2013

José Roque

Leiria será o palco do Torneio
Internacional da cidade que
recebe as selecções nacionais
femininas de Portugal, Noruega
e Eslováquia e, ainda, a equipa
espanhola Balonmano Porriño
- que vem substituir a Rússia,
impossibilitada, à última hora,
de participar no Torneio.

De 22 a 24 de Março, o Cen-
tro Desportivo Juve Lis (dia 22),
o Pavilhão Souto da Carpalho-
sa (dia 23) e o Pavilhão Despor-
tivo dos Pousos (dia 24) rece-
bem os jogos do Torneio Inter-
nacional de Leiria. Portugal
começa por defrontar a equipa
de Espanha, o Porriño, na noite
de sexta-feira (21h00); no dia
seguinte, joga com a Eslová-
quia (17h30) e encerra a partici-
pação frente à Noruega (15h00).

Na apresentação da prova
que decorreu ontem na Câma-
ra Municipal de Leiria, o presi-
dente da autarquia, Raul Cas-
tro, garante estarem reunidas
as condições para que o torneio
seja um sucesso. "Este torneio
vai possibilitar aos leirienses
verem atletas de alto gabarito,

assistir a excelentes jogos e, ao
mesmo tempo, promover o
concelho. Mas mais importan-
te ainda é podermos apoiar as
atletas de Leiria que fazem par-
te da selecção e percebermos o
patamar que atingiram para
chegar até aqui", sublinhou
Raul Castro.

O seleccionador nacional
João Florêncio enalteceu a qua-
lidade do torneio referindo ser
"um privilégio" a prova reali-
zar-se em Leiria, numa "região
onde o andebol feminino tem
uma expressão muito signifi-
cativa". "É um torneio de muita
qualidade o que agradecemos
porque queremos continuar a
preparar o futuro", sublinhou.

Já o presidente da Associa-
ção de Andebol de Leiria,
Mário Bernardes, enalteceu o
facto de Leiria ter, neste
momento, 10 atletas nas várias
selecções nacionais o que
"espelha o trabalho que tem
sido feito nos clubes", subli-
nhando ainda que os jogos do
Torneio têm entrada gratuita e
os treinos são abertos ao públi-
co em geral com a possibilida-
de de, no final, os interessados

poderem contactar de perto
com a comitiva nacional.

Inês Silva, uma das mais
jovens atletas da selecção, que
actua na Juve Lis, garantiu que
o facto de estar a jogar em 'casa'
é positivo. "Existe uma pressão
extra porque somos vistas
como um exemplo pelas cama-
das mais jovens que nos vêem
a treinar e a jogar todos os fins-
de-semana, mas é óptimo jogar
em casa", referiu.

Recorde-se que para além de
Inês Silva e Telma Amado
(ambas da Juve Lis), a comitiva
nacional conta ainda com a
presença de Maria Pereira e
Dulce Pina, do Colégio João de
Barros (Meirinhas).

A cerimónia de apresentação
do Torneio contou ainda com a
presença da jogadora leiriense
Telma Amado (Juve Lis) e das
capitãs da selecção nacional
Ana Seabra e Renata Tavares. l

Torneio Internacional de Leiria recebe as selecções da Noruega, Eslováquia e
Portugal, para além da equipa espanhola do Porriño. Quatro atletas 
leirienses estão no lote de eleitos do seleccionador

Leiria recebe elite do andebol
feminino internacional

RAUL CASTRO dacredita que o Torneio será um sucesso

ANDEBOL

CM
LE
IR
IA
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ELITE DO ANDEBOL
FEMININO 
EM LEIRIA
DESPORTO P14
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Rolando Freitas pede
pavilhão cheio

Presidente da Federação e selecionador nacional na conferência de imprensa

O selecionador portu-
guês de andebol, Rolan-
do Freitas, apelou ontem 
a uma “enchente” em San-
to Tirso para o jogo com a 
Suíça, dia 7 abril, de quali-
ficação para o europeu.

O técnico luso admitiu 
que os dois jogos que a 
seleção vai disputar com 
a Suíça são “autênticas 
finais” e garantiu que «o 
importante é pensar num 
jogo de cada vez».

«Estamos bem informa-
dos sobre as versatilida-
des da seleção suíça. Es-
tamos preparados. Não va-

FAP

Seleção 
portuguesa de andebol defronta a Suíça, no 

dia 7 de abril, 
em Santo 

Tirso

ANDEBOL: PORTUGAL JOGA EM SANTO TIRSO

mos pensar nos jogos pas-
sados, porque não nos vai 
trazer nada para o futuro. 
O nosso objetivo é vencer 
os dois jogos com a Suíça. 
Depois vemos. Este é um 
jogo de final», escla-
receu ainda Ro-
lando Freitas.

Ricardo Pes-
queira, atleta 
do ABC, admi-
tiu a importân-
cia da “eficácia 
na defesa” e expli-
cou a necessidade dos jo-
gos de preparação.

«Já jogámos com a Suí-

ça no torneio do Qatar. Ve-
rificámos que tinham gran-
de porte físico. Temos que 
ir jogo a jogo. Com o pas-
sar dos jogos vamo-nos 
sentindo mais confiantes. 

Só a jogar evoluí-
mos mais como 

equipa. Os jo-
gos de pre-
paração são 
importantes 

para isso», ex-
plicou.

Na cerimónia de 
assinatura do protocolo 
entre a Federação de An-
debol e a Câmara de San-

to Tirso, o autarca Castro 
Fernandes também apelou 
ao apoio da população no 
dia do jogo.

A seleção lusa, que não 
chega a uma fase final do 
europeu desde 2006, tal 
como a equipa helvética, 
ocupa o 3.º lugar do Gru-
po A de qualificação para 
o Euro2014, com dois pon-
tos, menos dois do que a 
Espanha, os mesmos da 
Macedónia e mais dois do 
que a Suíça.

Convocados
Guarda-redes: Hugo Fi-

gueira (Sporting), Hugo 
Laurentino (FC Porto).

1.ª Linha: Carlos Car-
neiro, Tiago Pereira, Ál-
varo Rodrigues, Cláudio 
Pedroso (Benfica), Wilson 
Davyes, Gilberto Duarte, 
João Ferraz, Pedro Spíno-
la (FC Porto), Fábio Ma-
galhães (Sporting).

2.ª Linha: Dario Andra-
de, José Costa, David Ta-
vares (Benfica), Tiago 
Rocha, Ricardo Moreira 
(FC Porto), Pedro So-
lha (Sporting), Pesquei-
ra (ABC).
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ANDEBOL

Selecão de juvenis
estagia em Guimarães

A seleção nacional de andebol masculino estagia 
em Guimarães entre os dias 24 e 28 de março, com 
o treinador Dragoslav Punosevac (Duda) a chamar 
os seguintes três atletas do ABC de Braga  (Emanuel 
Ribeiro, Francisco Albuquerque e Carlos Martins) e um 
do Xico (Pedro Carvalho).
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treino do Marítimo, às 10h00 em Santo An-
tónio. • Plantel do Nacional goza dia de folga. • Plantel
do Nacional goza dia de folga
• 1.º Estágio de Aperfeiçoamento para jovens futebolis-
tas nascidos entre 2000 e 2002, Campo Adelino Rodri-
gues (ex-Liceu), até quinta-feira. • Cristiano Ronaldo e
Danny integram Selecção Nacional para os jogos com
Israel e Azerbaijão, até dia 26. • Selecção Feminina Sub-
16 da Madeira no 12.º Torneio Inter-Associações de Fu-
tebol de 7, em Castlo Branco, até sexta-feira. •
Assembleia-Geral Extraordinária do SL Benfica (emissão
de obrigações), 12h, Lisboa.
ANDEBOL • Madeirenses integram estágio da Selecção
Nacional Sénior fem, em Leiria, até quinta-feira.
• A dupla de árbitro madeirense, Ricardo

Fonseca/Duarte Santos, no Torneio do Bahrain, até
sexta-feira. • Madeirenses no Estágio Nacional da Se-
lecção Juniores A femininos, emAlmada, até quinta-
feira. • Madeirenses na Selecção Nacional de Juniores B
fem. Em estágio, emAlmada, até amanhã.
VOLEIBOL • Inscrições para o Torneio de Voleibol de
Praia Spring Break Porto Santo, a ter lugar nos dias 29 e
30, até sexta-feira.
TÉNIS • Inscrições para a 1.ª Etapa do Circuito Regional
Sub-12 e Sub-16, em singulares masc., até amanhã.
BASQUETEBOL • Treino Selecção Madeira Sub-16
Masc., 9h/10h30, Pav. Gonçalves Zarco. • Treinos Selec-
ção Madeira Sub-14 Fem., 11h/12h30 e 14h/16h, Pav.
Gonçalves Zarco. • Treino Selecção Madeira Sub-14
Masc., 18h/19h30, Pav. Gonçalves Zarco. Jogo-treino

com Selecção Sub-16 Masc., 12h30/14h, Pav. Gonçal-
ves Zarco. • Treino Selecção Madeira Sub-16 Fem.,
16h/18h, Pav. G. Zarco. Jogo-treino com Sub-14 Masc.,
12h30/14h, Pav. G. Zarco.
TÉNIS-DE-MESA • Marcos Freitas e o Pontoise-Cergy
disputam a 13.ª jornada da Pro A (Liga Francesa), na vi-
sita ao reduto do Istres TT.
CANOAGEM • David Fernandes e Joana Sousa (Naval
do Funchal) em estágio na Selecção Nacional de Veloci-
dade, em Montemor-o-Velho, até sábado. • Rodolfo
Neves e Gonçalo Neves (Naval do Funchal) no estágio da
Selecção Nacional de Sub-23, Centro de Alto Rendi-
mento de Montemor-o-Velho, até dia 29.
DIVERSOS • Campanha de angariação de novos sócios
no CD São Roque, até final do mês.
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ABC/UMinho
perde por um
em casa dos leões
Não tem sido um início de fase
final do campeonato nacional
de andebol feliz para a forma-
ção do ABC/UMinho, uma vez
que ontem, em partida da se-
gunda jornada desta fase da
prova, somou a segunda der-
rota, novamente por apenas um
golo de diferença, desta vez na
deslocação a casa do Sporting.
Depois de ter estado muito per-
to da vitória no encontro da pri-
meira jornada, a recepção
ao FC Porto, tendo perdido
por apenas um golo de diferen-
ça, a turma academista voltou
a fraquejar nos instantes finais
da partida e somou nova derro-
ta, mais uma vez pela margem
mínima, saíndo de Lisboa der-
rotada por 24-23.
Não tem sido feliz a equipa bra-
carense e somou então a se-
gunda derrota nesta fase do cam-
peonato e vendo, com este re-
sultado, o Sporting afastar-se
na tabela classificativa, aumen-
tando para seis os pontos de
vantagem.
Apesar de manter o quarto lu-
gar com 27 pontos somados
até ao momento, a equipa trei-
nada por Carlos Resende viu
o Águas Santas colar-se na ta-
bela classificativa, com a mes-
ma pontuação e, ainda por ci-
ma, na próxima jornada a equi-
pa do ABC/UMinho recebe a
formação do Benfica.
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Andebol: Selecionador quer enchente em Santo Tirso frente ? Suíça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=621947

/

 
O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, apelou esta segunda-feira a uma enchente em
Santo Tirso para o jogo com a Suíça, dia 07 abril, de qualificação para o Campeonato da Europa.
 
 O técnico luso admitiu que os dois jogos que a seleção vai disputar com a Suíça são autênticas finais
e garantiu que o importante é pensar num jogo de cada vez.
 
 Estamos bem informados sobre as versatilidades da seleção suíça. Estamos preparados. Não vamos
pensar nos jogos passados, porque não nos vai trazer nada para o futuro. O nosso objetivo é vencer
os dois jogos com a Suíça. Depois vemos. Este é um jogo de final, esclareceu ainda Rolando Freitas.
 
 Ricardo Pesqueira, atleta português convocado por Rolando Freitas, admitiu a importância da eficácia
na defesa e explicou a necessidade dos jogos de preparação.
 
 Já jogámos com a Suíça no torneio do Qatar. Verificámos que tinham grande porte físico. Temos que
ir jogo a jogo. Com o passar dos jogos vamo-nos sentindo mais confiantes. Só a jogar evoluímos mais
como equipa. Os jogos de preparação são importantes para isso, explicou.
 
 Na cerimónia de assinatura do protocolo entre a Federação de Andebol de Portugal e a Câmara de
Santo Tirso, o autarca Castro Fernandes também apelou ao apoio da população no dia no jogo de
Portugal.
 
 Portugal jogou pela última vez com a Suíça no Torneio do Qatar, em Dezembro de 2012, e venceu
por 33-27.
 
 A seleção lusa, que não chega a uma fase final do Campeonato da Europa desde 2006, tal com a
equipa helvética, ocupa neste momento o terceiro lugar do Grupo A de qualificação para o Euro2014,
com dois pontos, menos dois do que a Espanha, os mesmos da Macedónia e mais dois do que a Suíça.
 
 Lista de convocados:
 
 Guarda-redes: Hugo Figueira (Sporting), Hugo Laurentino (FC Porto).
 
 1.ª Linha: Carlos Carneiro, Tiago Pereira, Álvaro Rodrigues, Cláudio Pedroso (Benfica), Wilson
Davyes, Gilberto Duarte, João Ferraz, Pedro Spínola (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting).
 
 2.ª Linha: Dario Andrade, José Costa, David Tavares (Benfica), Tiago Rocha, Ricardo Moreira (FC
Porto), Pedro Solha (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC).
 
 Diário Digital com Lusa
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ANDEBOL

Sporting vence ABC
O ABC somou, ontem, a segunda derrota consecutiva 

na fase final do nacional de andebol da primeira divi-
são, ao perder por 24-23 com o Sporting, em partida 
disputada em Odivelas.
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AGENDA DIÁRIA

FUTEBOL • 1.º Estágio de Aperfeiçoamento para jovens fute-
bolistas nascidos entre 2000 e 2002, Campo Adelino Rodri-
gues (ex-Liceu), até quinta-feira. • Cristiano Ronaldo e Danny
integram Selecção Nacional para os jogos com Israel e Azer-
baijão, até dia 26. • Selecção Feminina Sub-16 da Madeira no
12.º Torneio Inter-Associações de Futebol de 7, em Castlo
Branco, até sexta-feira. ANDEBOL • Madeirenses integram
estágio da Selecção Nacional Sénior fem, em Leiria, até

quinta-feira. • A dupla de árbitro madeirense, Ricardo Fon-
seca/Duarte Santos, no Torneio do Bahrain, até sexta-feira. •
Madeirenses no Estágio Nacional da Selecção Juniores A fe-
mininos, em Almada, até quinta-feira. • Madeirenses na Se-
lecção Nacional de Juniores B fem. Em estágio, em Almada,
até quarta-feira. BASQUETEBOL • Liga Fem.: ES Santo André-
CAB-MADEIRA, 21h, Barreiro. • Treinos Selecção Madeira
Sub-16 Masc., 13h30/15h e 18h30/20h, Pav. Gonçalves

Zarco. • Treinos Selecção Madeira Sub-14 Fem., 12h/13h30 e
17h/18h30, Pav. Gonçalves Zarco. • Treinos Selecção Madeira
Sub-14 Masc., 9h/10h30 e 15h/16h30, Pav. Gonçalves Zarco.
• Treinos Selecção Madeira Sub-16 Fem., 10h30/12h e
16h30/17h, Pav. Gonçalves Zarco. VOLEIBOL • Inscrições
para o Torneio de Voleibol de Praia Spring Break Porto Santo, a
ter lugar nos dias 29 e 30, até sexta-feira. CANOAGEM •
David Fernandes e Joana Sousa (Naval do Funchal) em está-

gio na Selecção Nacional de Velocidade, em Montemor-o-
Velho, até sábado. • Rodolfo Neves e Gonçalo Neves (Naval do
Funchal) no estágio da Selecção Nacional de Sub-23, Centro
de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, até dia 29. TODO-
O-TERRENO • Inscrições para a 24.ª edição da clássica
Ronda dos Castanheiros/TT Verde 2013, até hoje. TÉNIS • Ins-
crições para a 1.ª Etapa do Circuito Regional Sub-12 e Sub-
16, em singulares masc., pelo CD Nacional, até quarta-feira.

MODALIDADES
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7 Ansdebol. Alavarium,

MADEIRA SAD, Colégio João
de Barros, Juve de Lis, Al-
canena, SPORTS DA MA-
DEIRA, Colégio de Gaia e
Maiastars são as oito equi-
pas que vão disputar a fase
final - Grupo A, no sistema
de “play-off” da 1.ª Divisão
feminina de Andebol. A 1.ª
fase terminou ontem, com
as equipas regionais a ob-
terem, no fim-de-semana,
os seguintes resultados:
Santa Joana-Madeira SAD
(20-39,13-20 na 1.ª parte);
Leça-Madeira SAD (16-34,
7-19 na 1.ª parte); Leça-
Sports da Madeira (26-28,
14-12 ao intervalo) e Santa
Joana-Sports da Madeira
(23-24, 9-14 ao intervalo). O
Madeira SAD foi 2.º classifi-
cado (20 vitórias, um em-
pate e uma derrota) e o
Sports da Madeira 6.º (10
triunfos e 12 desaires).
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:.: Rolando Freitas: «Jogos com Suíça são autênticas finais» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=810541

/

 
O selecionador português, Rolando Freitas, apelou esta segunda-feira a uma "enchente" em Santo
Tirso para o jogo com a Suíça, dia 7 abril, de qualificação para o Campeonato da Europa. O técnico
admitiu que os dois jogos que a seleção vai disputar com a Suíça são "autênticas finais" e garantiu que
"o importante é pensar num jogo de cada vez". "Estamos bem informados sobre as versatilidades da
seleção suíça. Estamos preparados. Não vamos pensar nos jogos passados, porque não nos vai trazer
nada para o futuro. O nosso objetivo é vencer os dois jogos com a Suíça. Depois vemos. Este é um
jogo de final", esclareceu ainda Rolando Freitas. Ricardo Pesqueira, convocado pelo selecionador,
admitiu a importância da "eficácia na defesa" e explicou a necessidade dos jogos de preparação. "Já
jogámos com a Suíça no torneio do Qatar. Verificámos que tinham grande porte físico. Temos que ir
jogo a jogo. Com o passar dos jogos vamo-nos sentindo mais confiantes. Só a jogar evoluímos mais
como equipa. Os jogos de preparação são importantes para isso", explicou. Na cerimónia de
assinatura do protocolo entre a Federação de Andebol de Portugal e a Câmara de Santo Tirso, o
autarca Castro Fernandes também apelou ao apoio da população no dia no jogo de Portugal. Portugal
jogou pela última vez com a Suíça no Torneio do Qatar, em Dezembro de 2012, e venceu por 33-27. A
seleção portuguesa, que não chega a uma fase final do Campeonato da Europa desde 2006, tal com a
equipa helvética, ocupa neste momento o terceiro lugar do Grupo A de qualificação para o Euro2014,
com dois pontos, menos dois do que a Espanha, os mesmos da Macedónia e mais dois do que a Suíça.
Lista de convocados: Guarda-redes: Hugo Figueira (Sporting), Hugo Laurentino (FC Porto). 1.ª Linha:
Carlos Carneiro, Tiago Pereira, Álvaro Rodrigues, Cláudio Pedroso (Benfica), Wilson Davyes, Gilberto
Duarte, João Ferraz, Pedro Spínola (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting). 2.ª Linha: Dario Andrade,
José Costa, David Tavares (Benfica), Tiago Rocha, Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Solha (Sporting),
Ricardo Pesqueira (ABC). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Rolando Freitas: «Objetivo é vencer jogos com a Suíça» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=810561

/

 
O selecionador nacional de andebol, Rolando Freitas, apelou esta segunda-feira a uma "enchente" em
Santo Tirso para o jogo com a Suíça, dia 7 abril, de qualificação para o Campeonato da Europa. O
técnico português admitiu que os dois jogos que a seleção vai disputar com a Suíça são "autênticas
finais" e garantiu que "o importante é pensar num jogo de cada vez". "Estamos bem informados sobre
as versatilidades da seleção suíça. Estamos preparados. Não vamos pensar nos jogos passados,
porque não nos vai trazer nada para o futuro. O nosso objetivo é vencer os dois jogos com a Suíça.
Depois vemos. Este é um jogo de final", esclareceu ainda Rolando Freitas. Ricardo Pesqueira, atleta
português convocado por Rolando Freitas, admitiu a importância da "eficácia na defesa" e explicou a
necessidade dos jogos de preparação. "Já jogámos com a Suíça no torneio do Qatar. Verificámos que
tinham grande porte físico. Temos que ir jogo a jogo. Com o passar dos jogos vamo-nos sentindo mais
confiantes. Só a jogar evoluímos mais como equipa. Os jogos de preparação são importantes para
isso", explicou. Na cerimónia de assinatura do protocolo entre a Federação de Andebol de Portugal e a
Câmara de Santo Tirso, o autarca Castro Fernandes também apelou ao apoio da população no dia no
jogo de Portugal. Portugal jogou pela última vez com a Suíça no Torneio do Qatar, em Dezembro de
2012, e venceu por 33-27. A seleção lusa, que não chega a uma fase final do Campeonato da Europa
desde 2006, tal com a equipa helvética, ocupa neste momento o terceiro lugar do Grupo A de
qualificação para o Euro'2014, com dois pontos, menos dois do que a Espanha, os mesmos da
Macedónia e mais dois do que a Suíça. Lista de convocados: Guarda-redes: Hugo Figueira (Sporting) e
Hugo Laurentino (FC Porto); 1.ª Linha: Carlos Carneiro, Tiago Pereira, Álvaro Rodrigues, Cláudio
Pedroso (Benfica), Wilson Davyes, Gilberto Duarte, João Ferraz, Pedro Spínola (FC Porto), Fábio
Magalhães (Sporting). - 2.ª Linha: Dario Andrade, José Costa, David Tavares (Benfica), Tiago Rocha,
Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Solha (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC); Siga-nos no Facebook e
no Twitter.
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Selecionador quer enchente em Santo Tirso frente  Suíça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/03/18/selecionador_quer_enchente_em_sa.html

/

 
O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, apelou esta segunda-feira a uma enchente em
Santo Tirso para o jogo com a Suíça, dia 07 abril, de qualificação para o Campeonato da Europa. O
técnico luso admitiu que os dois jogos que a seleção vai disputar com a Suíça são autênticas finais e
garantiu que o importante é pensar num jogo de cada vez. Estamos bem informados sobre as
versatilidades da seleção suíça. Estamos preparados. Não vamos pensar nos jogos passados, porque
não nos vai trazer nada para o futuro. O nosso objetivo é vencer os dois jogos com a Suíça. Depois
vemos. Este é um jogo de final, esclareceu ainda Rolando Freitas. Ricardo Pesqueira, atleta português
convocado por Rolando Freitas, admitiu a importância da eficácia na defesa e explicou a necessidade
dos jogos de preparação. Já jogámos com a Suíça no torneio do Qatar. Verificámos que tinham grande
porte físico. Temos que ir jogo a jogo. Com o passar dos jogos vamo-nos sentindo mais confiantes. Só
a jogar evoluímos mais como equipa. Os jogos de preparação são importantes para isso, explicou. Na
cerimónia de assinatura do protocolo entre a Federação de Andebol de Portugal e a Câmara de Santo
Tirso, o autarca Castro Fernandes também apelou ao apoio da população no dia no jogo de Portugal.
Portugal jogou pela última vez com a Suíça no Torneio do Qatar, em Dezembro de 2012, e venceu por
33-27. A seleção lusa, que não chega a uma fase final do Campeonato da Europa desde 2006, tal com
a equipa helvética, ocupa neste momento o terceiro lugar do Grupo A de qualificação para o
Euro2014, com dois pontos, menos dois do que a Espanha, os mesmos da Macedónia e mais dois do
que a Suíça. Lista de convocados: - Guarda-redes: Hugo Figueira (Sporting), Hugo Laurentino (FC
Porto). - 1.ª Linha: Carlos Carneiro, Tiago Pereira, Álvaro Rodrigues, Cláudio Pedroso (Benfica), Wilson
Davyes, Gilberto Duarte, João Ferraz, Pedro Spínola (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting). - 2.ª
Linha: Dario Andrade, José Costa, David Tavares (Benfica), Tiago Rocha, Ricardo Moreira (FC Porto),
Pedro Solha (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC). Conteúdo publicado por SportInforma c/ Lusa Leve o
Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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ANDEBOL

Camões vence Xico na
luta pela manutenção
e conquista primeira
vitória no campeonato
A maior surpresa da 2.ª jornada da fase
final do campeonato nacional de andebol,
aconteceu ontem, em Lisboa, no grupo B
onde o Camões assegurou a primeira
vitória no campeonato ao derrotar os vi-
maranenses do Xico Andebol por 25-23.
Ao intervalo, a turma lisboeta já seguia na
frente do marcador por 13-9. 
Também sem sorte, nesta fase da ma-
nutenção, o AC Fafe perdeu na
deslocação ao Belenenses por 37-28.
Relativamente à luta pelo título de
campeão, FC Porto e Benfica continuam
na senda das vitórias.
Resultados dos jogos da 2.ª jornada da
fase final do Andebol 1:
- Grupo A:
Águas Santas-FC Porto, 29-35 
Benfica-Sp.Horta, 28-21 
- Grupo B:
Belenenses-AC Fafe, 37-28
Avanca-Madeira SAD, 31-30 
Camões-Xico Andebol, 25-23 

A 2.ª jornada desta fase final fica hoje
completa com a última partida entre 
o Sporting e ABC/UMinho, marcada para
as 18 horas, no pavilhão de Odivelas.
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ARTÍSTICA                                      31

Treinador: Luís Santos.
Luís Silva; Pedro Silva (2), Tiago Cunha
(6), Alberto Silva (7), João Vilar (5), Yoel
Morales (4) e Pedro Maia (2) - sete ini-
cial - Fábio Magalhães, Nuno Carvalho
(3), João Santos e Diogo Tabuada (2).

MADEIRA SAD                             30

Treinador: Aleksander Donner
Telmo Ferreira; André Correia (1),
Gonçalo Vieira (5), Leandro Nunes (7),
João Mendes (8), Diogo Brazão (4) e Luís
Nabais (5) - sete inicial - Luís Carvalho.

local: Pavilhão Comendador Adelino
Dias Costa, em Avanca.
Assistência:  cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Daniel Freitas e César Car-
valho (A.A. Braga).
Cronometristas: Rosa Pontes e Mário
Pangaio (Aveiro).
Ao intervalo: 17-16

Avelino Conceição

Depois da grande vitória diante
da turma do Restelo na jor-
nada inaugural, este jogo era
aguardada com grande expec-
tativa e ganhava contornos de
espectáculo emotivo, pois o
Madeira SAD é uma das boas
equipas deste campeonato,
sen do orientada por um técni -
co muito experiente.

Com um pavilhão mais uma
vez a “rebentar pelas costuras”,
a equipa da casa entrou cau-
telosa, atacando sempre pela
certa, o que lhe permitiu adian-
tar-se no marcador. Mas a jo-
gar o jogo pelo jogo, a forma-
ção madeirense nunca deixou

“fugir” o conjunto local, que
pro metia uma primeira parte
de grande qualidade.

A equipa liderada por Luís
Santos chegou depois a ter
qua tro golos de vantagem (9-
5, aos 14 minutos), mostrando
à formação insular iria ter mui-
tas dificuldades para repetir a
vitória da primeira fase. Só que,
com uma reacção imediata, o
Madeira SAD acabou por en-
curtar a diferença, chegando
ao intervalo com apenas um
golo de desvantagem.

Entrando um pouco apática
na segunda metade, a Artística
permitiu que o Madeira SAD
passasse para a frente pela pri-
meira vez, mas o seu espírito
de grupo e o forte apoio do pú-
blico catapultaram a equipa
avancanense para uma exibi-
ção fenomenal a nível defen-
sivo, que deixou o Madeira
SAD “enredado” nas malhas de
 uma defesa agressiva.

Com acções ofensivas de
João Mendes “estancadas”, a
actuação o guardião João San-
tos, que rendeu Luís Silva na
baliza dos locais, “empurrou” a
equipa de Avanca para uma
ponta final imprópria para car -
díacos, respondendo da me-
lhor maneira no último “assal -
to” à baliza madeirense na ten-
tativa de vencer o jogo.

A igualdade a 29 golos, trouxe
ainda mais emotividade à par-
tida, fazendo com que ninguém
arredasse pé do pavilhão, com
os adeptos locais todos de pé a
apoiar a equipa para um final
de jogo escaldante, em que a
Ar tística, controlando bem o
tem po de jogo, acabou por ven-
cer por um golo.

Vitória justa da equipa da ca -
sa, que soma assim seis pontos
em outros tantos jogos do Gru -
po B, beneficiando ainda das
derrotas dos seus mais directos
adversários (Xico Andebol e
Fa fe) nesta corrida final para a
permanência na 1.ª Divisão Na-
cional. O Madeira SAD até po-
dia ter saído de Avanca com
mais do que a derrota, num jo -
go em que a equipa da casa,
for temente motivada, esteve ao
seu melhor nível.

Destaque para a eficácia de
con cretização Tiago Cunha e
Al berto Silva, este último no dia
em que completou 24 anos. No
conjunto madeirense, Leandro
Nunes e João Mendes foram os
“artilheiros” dos insulares, que
acabaram “vergados” perante
uma Artística, que na próxima
jo rnada vai até Guimarães, para
de frontar o Xico Andebol, sur -
pre endentemente derrotado
nes ta ronda, diante do último
classificado, o Camões. |

“Carregada” de motivação
para triunfo moralizador
Andebol A equipa da casa somou a segunda vitória na fase final da 1.ª Divisão
Nacional, não permitindo aos madeirenses novo êxito em Avanca

Pedro Silva remata, sem oposição, a baliza do Madeira SAD

Tivemos uma grande entrega
e fomos quase perfeitos pe-
rante um adversário que tem
um belíssimo conjunto. O fac-
tor-chave desta vitória foi,
mais uma vez, este público
fantástico. Na próxima ronda,
temos outra final, em Guima-
rães, num jogo de vida ou de
morte para as duas equipas”.

Luís Santos
Treinador da Artística

“Foi um bom jogo para o pú-
blico, porque as equipas de-
ram grande espectáculo. Pen -
so que o empate seria o resul-
tado mais justo, mas a sorte
não esteve do nosso lado. Pa-
rabéns à Artística de Avanca,
que está no bom caminho pa -
ra conseguir o seu objectivo”.

Aleksander Donner
Treinador do Madeira SAD

“Foi a melhor prenda que po-
deria ter. As coisas correram
bem e estamos todos de para-
béns. Agora é preciso pensar
na final do próximo sába do,
com o Xico Andebol. A equipa
está confiante e moralizada”.

Alberto Silva
Jogador da Artística

PAULO RAMOS
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Artística voltai
a vencer em casai
Apoiada pelo público, avancanenses derrotaram insulares Página23
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ABC visita Sporting
ANDEBOL

A segunda jornada da  
fase final do campeonato 
de andebol da primeira di-
visão conclui-se hoje, com 
o ABC a visitar o Sporting, 
em partida que se inicia 
às 18h00, no Multiusos de 
Odivelas, com arbitragem 
de Mário Coutinho/Rami-
ro Silva (Aveiro).

Nos encontros disputa-
dos ontem, e como se es-
perava, Benfica e FC Porto 
venceram sem grande difi-
culdade. O FC Porto ven-
ceu o Águas Santas por 
35-29, conseguindo assim 
a segunda vitória consecu-
tiva fora de portas na fase 

final, oito dias após ter ga-
nho em Braga. Ao interva-
lo, a formação portista já 
vencia por 18-12.

Na Luz, o Benfica confir-
mou o favoritismo, derro-
tando o Sporting da Horta 
por 28-21 num jogo sosse-
gado em que os insulares 
apresentaram apenas 11 
jogadores, tal como acon-
teceu no grupo B com o 
Madeira SAD.

Xico “deu”
primeira vitória 
ao Camões

No grupo B, destaque 
para o Camões que ba-

teu o Xico Andebol por 
25-23 e conseguiu a pri-
meira vitória no cam-
peonato.

Ao intervalo, a turma lis-
boeta já seguia na frente 
do marcador (13-9). 

Em Avanca, a equipa lo-
cal venceu o Madeira SAD, 
o mesmo acontecendo 
com o Belenenses, frente 
ao Fafe (37-28).

Seleção feminina 
de Braga em Canelas

Ainda no andebol, mas 
no feminino, a seleção 
da Associação de Braga 
disputa hoje um torneio 

no pavilhão do Arsenal de 
Canelas. Para este compro-
misso foram chamadas as 
seguintes atletas

Didáxis: Diana Sofia Oli-
veira, Filipa Gonçalves, 
Amélia Maia, Ana Coelho 
e Francisca Araújo.

Maiastars: Mafalda Oli-
veira, Diana Oliveira, 
Rita Castro, Ana Bea-
triz Estevão, Sofia Frei-
tas, Maria Inês Capela, 
Mariana Azevedo e Ga-
briela Lopes.

Juvemar: Bárbara Boa-
ventura e Sara Inês.

AC Fafe: Paula Gon-
çalves.
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Madeira SAD
perde em Avanca
Por uma bola (30-31) se saldou
a derrota, ontem, do Madeira
SAD em Avanca, frente à equipa
local, para a 2.ª jornada da 1.ª
Divisão masculina de Andebol -
Grupo B. A perder ao intervalo
(16-17), os continentais conse-
guiram manter a diferença no
marcador (14-14 na 2.ª parte).1
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Artística de Avanca
recebe  Madeira SAD
com a vitória em mente

1.ª DIVISÃO Depois de uma
excelente vitória diante do his-
tórico Belenenses, na abertura
da segunda fase do campeo-
nato, a Artística de Avanca re-
cebe hoje, pelas 18 horas, a não
menos conceituada formação
do Madeira SAD, equipa que,
habitualmente, disputa o gru -
po dos primeiros. Assim, a par-
tida da segunda jornada do
Grupo B é um encontro com
um grau de dificuldade ele-
vado para a turma avanca-
nense que, no entanto, apro-
veitando a “onda” das boas exi-
bições, vai querer dar segui-
mento ao bom resultado da
primeira ronda, acreditando
ser possível vencer a equi pa
madeirense.

Para o técnico Luís Santos,
“será seguramente um jogo ca-

racterístico desta fase final. Sa-
bemos do real valor deste Ma-
deira SAD, que nos venceu na
primeira fase em nossa casa,
mas queremos rectificar esse
resultado”. O treinador avisa,
contudo, que “não poderemos
entrar como o fizemos diante
do Belenenses, porque esta
equipa recupera bastante e
muito bem, tem jogadores
mui to experientes e é muito
forte nas transições para o ata-
que. Teremos que estar extre-
mamente concentrados para
acreditarmos que é possível
vencer”.

Por isso, neste fase, “cada jo -
go será uma autêntica final”,
perspectiva Luís Santos, que
sabe que a luta pela manuten-
ção “vai ser muito forte” e,
como tal, ciente das dificulda-
des que a sua equipa vai en-
contrar, volta a pedir o apoio
do público: “tem sido fantástico
e muito importante nesta ca-
minhada”, ajudando a equipa
mesmo quando esta está por
‘baixo’ no jogo. “Queremos um
pavilhão cheio para discutir-
mos a vitória, num jogo que se
irá decidir certamente nalguns
detalhes, para sairmos dos úl-
timos lugares da tabela”. Mas
para a partida com o líder do
grupo, o treinador não pode
ainda contar com Nuno Fer-
reira, Duarte Carregueiro e
Mar co Ferreira.AC

Pedro Maia foi o melhor mar-
cador frente ao Belenenses

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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A equipa de andebol da 
AAUMinho continua a sua 
marcha rumo ao penta no  
Campeonato Nacional Uni-
versitário (CNU), após ter 
voltado a esmagar todos 
os seus adversários em 
mais um Torneio de Apu-
ramento (TA).

Com cinco vitórias em 
cinco jogos neste segun-
do TA, os minhotos repe-
tiram a dose do primeiro 
torneio e alcançaram, as-
sim, o primeiro lugar do 
ranking de apuramento da 
Zona Nacional. 

Durante o período de 
2000 a 2004, a intitulada ge-

ração de ouro do andebol 
masculino da AAUMinho, 
reinou no desporto nacio-
nal universitário, conquis-

tando títulos e permane-
cendo invicta por um pe-
ríodo que chegou aos qua-
tro anos.

O fim dessa geração fi-
cou marcado pela perda 
do título em 2005 para a 
AAUAveiro.

Minhotos levam cinco 
anos sem perder

Passados quatro anos, 
em 2009, os minhotos, 
já com uma outra gera-
ção que muito prometia, 
venceram o CNU em Vila 
Nova de Gaia, abrindo 
uma incrível série de cin-
co anos sem perder qual-
quer jogo nas provas da 
FADU, vencendo, entre-
tanto, quatro títulos na-
cionais.

Andebol da AAUMinho
a caminho do penta

Andebol da AAUMinho soma vitórias

DR

MINHOTOS EM GRANDE NO TORNEIO DE APURAMENTO

Página 34



A35

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 9,18 x 10,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46673338 16-03-2013

ABC DOMINA CONVOCATÓRIA - JOGOS SÃO HOJE

Seleção de andebol de Braga 
joga torneio na Nazaré

A seleção regional da Associação de Andebol de 
Braga joga, hoje, na Nazaré, o Torneio de Seleções 
Regionais Masculinas. Além de Braga, participam na 
prova as seleções de Lisboa, Leiria e Porto.

A convocatória é dominada pelo ABC de Braga, que 
fornece os seguintes atletas: Cláudio Silva (guarda-
-redes), Alexandre Pinheiro, Celso Barbosa, Oleksandr 
Nekrushets, José Queirós, Rui Rolo, Filipe Monteiro, 
André Gomes, Rui Ferreira e Pedro Costa. 

Por sua vez, o AC Fafe empresta três atletas: o 
guarda-redes Nuno Henriques, e ainda João Fernandes 
e João Torgal.

O Xico Andebol cede dois jogadores: o guarda-
-redes Ricardo Ferreira e Afonso Lima. Paulo Abreu é 
o único atleta do Fermentões. O AD Afifense, apesar 
de geograficamente pertencer a Viana do Castelo, 
participa na seleção de Braga, fornecendo o jogador 
Ricardo Chavarria.
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EM GUIMARÃES

Tempo Livre promove
Férias Desportivas da Páscoa

Estão abertas as inscrições para as Férias Desportivas 
da Páscoa, iniciativa da cooperativa Tempo Livre, em 
Guimarães, que decorrerá de 18 a 28 de março.

De segunda a sexta-feira, o programa das Férias 
Desportivas inclui atividades desportivas (futsal, bas-
quetebol, voleibol, andebol, badmington, gira-volei, 
jogos tradicionais, natação, atletismo, baseball, dança e 
bowling) e pedagógicas/culturais (karaoke, informática, 
projeção de filmes e ateliê de pintura). As iniciativas 
serão desenvolvidas entre as 09h00 e as 18h00 e têm 
o Multiusos de Guimarães como local de concentração, 
encarregando-se a organização do fornecimento de 
almoço e lanche.

O custo de participação (incluindo atividades, almoço, 
lanche e seguro de acidentes pessoais) é de 35 euros 
por semana e de 60 euros no caso de inscrição nas 
duas semanas. O transporte para os diferentes locais 
de realização das atividades fica a cargo da Tempo 
Livre. A organização disponibiliza transporte de casa 
dos participantes ao local de concentração, e vice-versa, 
mediante o pagamento de uma taxa suplementar.
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7 Andebol. O Madeira SAD
visita hoje o Avanca, em
jogo da 2.ª jornada do Grupo
B da I divisão masculina. Os
madeirenses são líderes e
são favoritos a vencer o
Avanca. Já nos femininos,
as duas equipas madeiren-
ses têm jornada dupla fora
de portas no fecho da 1.ª
fase da prova. Hoje, o
Sports Madeira defronta o
Leça, jogo onde deverá sen-
tir dificuldades, enquanto
que o Madeira SAD deverá
vencer facilmente o Santa
Joana. Amanhã trocam de
adversário.
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  O Pavilhão do Arsenal de Canelas recebe a 17 de Março,
domingo, o Torneio de Seleções Regionais de Andebol
Femininas.
   Participam neste Torneio as seleções de Aveiro, Braga e
Santarém.
   Vão disputar-se, ao longo do dia, três jogos. O primeiro
realiza-se às 11.00; o segundo às 16.00; o terceiro às 19.00.
   O Torneio é uma organização da Associação de
Andebol de Aveiro com a colaboração do Arsenal de
Canelas.
   A Seleção Regional de Aveiro inclui atletas do Arsenal
de Canelas.
Vamos apoiar as nossas atletas e o nosso distrito.

//Andebol - Canelas //

Torneio Seleções
Regionais Femininas
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 Ò andebol

Juvenis lutam pela subida à 1ª divisão
Pedro Gomes começou a jogar andebol na SIR 1º de Maio aos 6 anos de 
idade, faz parte da equipa de seniores masculinos e é o principal responsável 
técnico do escalão de juvenis masculinos, que se apuraram para a segunda 
fase, onde disputam a subida à 1ª divisão. O JMG foi conhecer as aspirações 
do jovem treinador

no segundo ano como treina-
dor principal é convidado para 
treinar os juvenis masculinos, 
que na época transata ficaram 
aquém das expectativas. Como 
foi iniciar este trabalho?

Quando me foi apresentada 
a proposta fiquei com algum re-
ceio, porque sabia que não ia ser 
nada fácil pegar num grupo onde 
as expectativas seriam altas, e a 
diferença de idades entre mim e 
os atletas era bastante reduzida. 
Mas achei que ia gostar bastante 
de trabalhar com o grupo e ajudá-
-los com os meus conhecimentos e 
aceitei o desafio, dizendo desde 
o início que nos treinos eu seria 
treinador e eles atletas, mas após 
o treino seria um amigo e alguém 
com quem podiam contar. E que 

teriam de se esforçar regularmen-
te para lutar por um lugar no sete 
inicial e na convocatória, e os ob-
jetivos seriam chegar à 2ª fase, e 
eles perceberam a mensagem e 
trabalharam para tal.

o plantel é constituído por 
poucos atletas de último ano, e 
ainda se confrontou com a per-
da de dois atletas importantes. 
Que trabalho foi desenvolvido 
para ter sucesso onde o plantel 
transato mais forte, não teve?

Quanto a comparações de 
plantel entre esta época e a épo-
ca passada, acho que não se 
pode comparar, visto que como 
nós “perdemos” alguns jogado-
res as outras equipas também os 
perderam. Falando no trabalho 

desenvolvido, limitei-me a ver e a 
analisar com o meu colega e trei-
nador Carlos Gabriel, a equipa 
que tínhamos, a sua motivação e 
principalmente a posição que eles 
gostavam de jogar, pois se gos-
tarmos da nossa posição é uma 
vantagem para estarmos mais 
motivados nos jogos e treinos. A 
tarefa não foi fácil, havia escassez 
de rematadores de primeira linha, 
e não havia nenhum canhoto, as-
sim tivemos de adaptar muitas jo-
gadas conforme os índices físicos 
e técnicos da nossa equipa, tra-
balhar os aspetos onde se estava 
muito abaixo das expectativas, e 
conseguir evoluir o mais cedo pos-
sível para quando o campeonato 
começasse haver menos pontos 
fracos.

Quais as suas expectativas 
para a 2ª fase? podemos pensar 
na subida?

As expectativas para a 2ª fase 
não são fáceis de desenhar. Acre-
dito na minha equipa e eles ao 
conseguirem chegar a esta fase, 
ainda estão mais motivados e já 
se nota uma postura mais profis-
sional e cada vez mais próxima 
do nível pretendido. Iremos fazer 
os possíveis para lutarmos pela su-
bida, mas nenhuma equipa é fácil. 
Também não conheço as outras 
equipas, o que nos leva para os 
jogos um bocado às escuras. Mas 
falando pela SIR 1º Maio, todos 
iremos dar o máximo. Transpirar 
e honrar a camisola, acabando o 
jogo com um sorriso e, se possível, 
uma vitória.

só um atleta seu é que par-
ticipou e apenas numa fase ini-
cial nos trabalhos da seleção 
regional de leiria, porquê? não 
existe no seio da sir 1º de maio 
qualidade individual para inte-

grar a seleção?
A essa questão não sei respon-

der. Se só um foi chamado, pode 
ter sido por falta de informação 
acerca desta equipa, ou falta de 
análise de jogos. Acho que com-
parando com alguns jogadores 
que foram chamados temos joga-
dores do mesmo nível, e talvez me-
lhores. Mas, sendo por opção téc-
nica, não sei responder. É óbvio 
que todos queríamos ter o máximo 
de atletas na seleção regional. ß
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Nuno Fabião é o coordenador técnico da ISA

JACINTO  SILVA DURO

ISA - IPL Sports Academy funciona em Leiria e é contra a especialização precoce

Há uma escola que ensina todas 
as modalidades à miudagem
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Gostava que o seu filho praticasse
desporto mas não sabe qual a mo-
dalidade que o fará mais feliz? Já
imaginou uma escola onde o seu
petiz pode aprender todas as mo-
dalidades? A ISA – IPL Sports Aca-
demy arrancou na semana passa-
da e quer ser a solução. Sempre
com um lema: contra a especiali-
zação precoce dos miúdos, mar-
char, marchar.

O sub-director da Escola Supe-
rior de Educação e Ciências Sociais
(ESECS) de Leiria, Rui Matos, e
Nuno Fabião, professor de Edu-
cação Física, há muito que discu-
tem a problemática do abandono
prematuro do desporto pelas
crianças. Conclusão: muitas vezes,
os pais querem que os miúdos
sejam futebolistas profissionais
ou ginastas acrobáticas sem antes
sequer perguntarem o que eles
pretendem fazer. Por outro lado,
adianta Nuno Fabião, “nalguns
clubes começa a explicar-se a
crianças de 5 e 6 anos especifici-
dades de determinado tipo de
modalidades, quando os miúdos
nem sabem o que querem fazer”.
É uma situação que tem vindo a
“melhorar”, mas não em todos
os emblemas.

Ou seja, com estas idades, as
crianças não sabem do que gos-
tam, até porque foram poucas as
vivências que tiveram. Para dar a
volta a esta situação, um grupo de
professores, sob a coordenação
geral de Rui Matos e a coordena-
ção técnica de Nuno Fabião, de-
cidiram criar a ISA - IPL Sports
Academy. O objectivo é pegar em
crianças dos 5 aos 9 anos de idade
e, através dos jogos e outras acti-
vidades, estimular todas as suas
capacidades motoras. “O primei-
ro objectivo da ISA é dar a conhe-

Prioridade
Luta contra 
a obesidade
Hoje em dia, a miudagem tem
motivações. As novas
tecnologias, as consolas, os
iPods e iPads acabam por ser a
principal ocupação de tempos
livres. Por outro lado, o
sentimento de insegurança dos
pais obsta  às brincadeiras de
rua, como se via há duas
décadas. A Sports Academy
quer, pois, fazer face a esta
situação. É destinado a crianças
dos 5 aos 9 anos, potenciando as
suas capacidades motoras e
controlando o peso, através de
acompanhamento nutricional
constante. 
“A população está muito mais
obesa. Os pais são menos activos
e as crianças alimentam-se pior.
A médio e a longo prazo  tem
influência para a própria
motivação da criança. Estão
mais tempo em casa, as cidades
estão maiores e o medo é
maior”, reforça Nuno Fabião. “A
ISA não vai formar atletas,
pretende formar adultos que
gostem de desporto. Queremos
que cresçam com gosto pelo
desporto e com ferramentas para
o fazer sozinhos ou em grupo.”

cer às crianças todo o universo de
actividades que existem através de
jogos”, diz Nuno Fabião.

“Eles vão saber manipular ra-
quetes, sem aprenderem ténis. Vão
saber manusear bolas, sem apren-
derem futebol, andebol ou basque-
tebol. Vão saber mergulhar e respi-
rar na água, sem saberem natação.
Vão saber lançar o disco-voador
sem aprenderem ultimate. Vão sa-

ber dar cambalhotas e fazer pinos
sem aprenderem ginástica despor-
tiva”, salienta o professor. No fun-
do, a Sports Academy que ensinar
crianças a brincar, estimulá-las para
as suas capacidades motoras me-
lhorarem e incentivá-las a pratica-
rem desporto para a vida.

O programa vai funcionar em
duas vertentes: água e pavilhão.
Às quartas-feiras, das 18:30 horas

às 19:30, os treinos decorrem no
ginásio da ESECS, em Leiria. Aos
sábados, das 16:30 às 17:30 horas,
na piscina do ginásio Corpo Livre.
Acha que esta é a solução ideal
para o seu filho? Encontre mais in-
formações em http://web.esecs.
ipleiria.pt/isa/.  Os interessados
poderãoS inscrever-se para o iní-
cio do próximo ano lectivo, em Se-
tembro, ou incorporar já o grupo.
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Andebol Trio da
região disputa fase
final da 3.ª Divisão

É com um sempre aguardado SIR
1.º de Maio – Juventude do Lis
que arranca no sábado a Zona
Norte da fase final da 3.ª Divisão,
em andebol masculino. O jogo
está marcado para o pavilhão da
Escola Nery Capucho, às 20
horas.  A outra equipa da região
apurada para este lote de oito, o
Batalha AC, começa por visitar o
Porto, onde defrontará o
Salgueiros, em Paranhos, às 18
horas. Do lote de oito equipas a
disputar esta série, as duas
primeiras classificadas serão
promovidas à 2.ª Divisão na
próxima temporada.
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Ana Maria Ursu, atleta 
do Andebol Clube de Oli-
veira de Frades (ACOF), foi 
convocada para um estágio 
da Selecção Nacional de An-
debol – Juniores B. Um feito 
para a guarda-redes e que no 
fundo reflecte a postura das 
atletas e dos responsáveis 
pelo desenvolvimento da mo-
dalidade no concelho. Para 
além disso, estes dias junto 
de atletas mais experientes e 
ocupados por treinos “duros” 
servem de incentivo às res-
tantes colegas, mas também 
se apresentaram como uma 
grande oportunidade para a 
atleta oliveirense. Afinal, não 
é todos os dias que se está 
entre as melhores atletas na-
cionais de uma modalidade. 

De 4 a 7 de Março, os 
dias de Ana Maria Ursu 
foram bem diferentes dos 
habituais. Não houve aulas e 
Oliveira de Frades não a aco-
lheu, já que esta convocação 

Ana Maria Ursu esteve
na Selecção Nacional de Andebol
Salete Costa

a levou a Ansião -  Santarém, 
onde treinou duas a três vezes 
por dia com jovens da sua 
idade, mas também da selec-
ção Juniores A. “É como se 
as Juniores B fossem juvenis 
e por isso notava-se muito 
a diferença entre nós”. Mas 
esta não foi a única dificulda-
de da atleta. “Sou um pouco 
tímida e como não conhecia 
ninguém, o primeiro dia foi 
um pouco complicado, mas 
a verdade é que foi uma 
experiência fantástica. Co-
nheci pessoas novas, apren-
di técnicas e disseram-me 
várias coisas que tenho de 
melhorar”. Uma avaliação 
que também foi passada ao 
treinador Rafael Almeida, 
no sentido de aperfeiçoar. 
Mas o mais importante foi 
mesmo o reconhecimento do 
talento da jovem Ana Maria. 
“Disseram que tenho muito 

talento. Fiquei muito feliz”. 

Acompanhamento
A jovem reconhece que 

para esta experiência ter cor-
rido bem e para ter alcançado 
este patamar, o empenho do 
treinador Rafael Almeida, 
“assim como do Bastos, foi 
fulcral. Ele apoia-nos imen-
so, foi quem me ensinou tudo 
o que sei. Acho que também 
ficou orgulhoso”.

Quanto ao futuro, a atleta 
tem perspectivas de voltar a 
ser convocada. “Disseram 
que se continuar a evoluir 
serei convocada”. Para já, 
estes treinos serviram para 
decidir que iria ao Campe-
onato Europeu e, desta vez, 
Ana Maria Ursu não vai, mas 
a esperança é que o trabalho 
semanal acabe por resultar na 
concretização deste sonho. 

Ana Maria Ursu e Rafael Almeida são duas peças importantes 
para o andebol concelhio. (Foto: ACOF)
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Fórum Nacional do Andebol decorre em Viseu
A Federação de Andebol de Portugal e a Associação de 

Andebol de Viseu promovem, nos dias 23 e 24 de Março, no 
Auditório da Escola Superior de Tecnologia de Viseu, o V Fórum 
Nacional de Andebol, que se insere na temática e espírito do pro-
jecto «Novas Tecnologias de Ensino», na qual as Actividades de 
Enriquecimento Curricular se enquadram e se complementam.

O Fórum é destinado aos Professores de Educação Física (e 
Grupo 620, Grupo 260 e das Actividades Extra Curriculares) e 
para os Treinadores de Andebol, especialmente para os de Grau 
1 e Grau 2 (12 horas de creditação para a formação continua).
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A equipa de juvenis masculinos do Cister 
Sport de Alcobaça despediu-se da 1.ª fase 
da zona 3 da 1.ª Divisão nacional de andebol 
com um desaire caseiro diante do Sp. Espinho 
(32-38). A turma de Rui Medeiros começou o 
campeonato com uma vitória diante do Sal-
vaterra de Magos (25-17), mas depois somou 
apenas um empate nos 14 jogos seguintes.

O Dom Fuas folgou na jornada 17 e despe-
de-se da fase regular com uma deslocação 
a Esterreja.

No regional de infantis masculinos, o Dom 
Fuas perdeu em Leiria, diante do Sismaria 
(14-27) e desceu ao 3.º lugar. Na 2.ª fase do 
regional de infantis masculinos, o emblema 

da Nazaré derrotou o Batalha (16-13), obtendo 
a primeira vitória.

Entretanto, o Nazaré Cup vai realizar-se de 
24 a 28 deste mês, tendo como grande atração 
o jogo de seniores entre Sporting e Benfica.

ANDEBOL

Juvenis do Cister perdem  
em casa na última jornada
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QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO

Música
•	 “Maria Rodés” – às 23h00, no Café-Concerto do Teatro de Vila Real
•	 “Best Youth & We Trust” – às 21h30, no Teatro Municipal de Bragança

SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO

Ilusionismo
•	 “Luís de Matos – Chaos” – às 22h00, no Grande Auditório do Teatro de Vila Real
Música
•	 Concerto “Destino: Londres” – às 21h45, no Auditório do Centro Cultural de 
Chaves
Cinema
•	 “Os Miseráveis” – às 21h45, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego
Livros
•	 Apresentação do livro “A Árvore”, de Bruno M. B. Rodrigues – às 21h00, na Livraria 
Traga-Mundos, em Vila Real

SÁBADO, 16 DE MARÇO

•	 Inauguração da Exposição “Ex-Libris: um mundo a descobrir”, às 18h00, no 
Arquivo Municipal de Vila Real

Teatro/Música
•	 “Novelinhos – Opus II” – às 11h00, 14h30 e 16h00, no Pequeno Auditório do Teatro 
de Vila Real
Teatro
•	 “O que vai na cabeça do menino Manuel” – às 15h00, no Teatro Municipal de 
Bragança
Comédia Visual
•	 “Gregor Wollny” – às 21h30, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego
Conferência
•	 Conferência “Como se cria um mestre, no centenário de João dos Santos”, proferida 
por Sérgio Niza – às 10h00, na Biblioteca Municipal de Vila Real. Seguir-se-á a apre-
sentação do livro “Escritos sobre Educação”
Música
•	 Comemoração do centésimo aniversário de “O Ritual da Primavera”, com uma au-
dição comentada e ilustrada – às 15h30, no Museu de Lamego

DOMINGO, 17 DE MARÇO

Música
•	 “Concerto do Dia do Pai” – às 17h00, no Auditório Paulo Quintela, em Bragança

TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO

Stand up comedy
•	 “Rui Xará” – às 23h00, no Café-Concerto do Teatro de Vila Real

A decorrer

•	 Exposição Comemorativa dos 25 Anos da Associação de Andebol de Vila Real, 
nas Piscinas Municipais de Alijó. Até 16 de março de 2013.
•	 Exposição “Liceu Velho, Liceu Novo”, no Museu do Som e da Imagem do Teatro 
de Vila Real. Até 17 de março de 2013.
•	 Exposição de escultura de Maurício Penha, na Traga-Mundos, em Vila Real. Até 
20 de março de 2013.
•	 Exposição de Fotografia “Entre o Vinho e o Pão”, de Ricardo Raminhos, no Nú-
cleo Museológico do Pão e do Vinho, em Favaios - Alijó. De 20 de março a 20 de 
abril de 2013.
•	 “Exposição de Alunos”, no Espaço D’artes, na Rua D. António Valente da Fonse-
ca,  loja nº 26, em Vila Real. Até 27 de março de 2013.
•	 Exposição “25 Anos da Associação de Andebol de Vila Real”, na Sala Multiusos 
do Centro Cultural de Chaves.
•	 Exposição “12 Artistas Eurocidade Chaves - Verin”, no Vidago Palace Hotel, em 
Vidago. Até 31 de março de 2013.
•	 Exposição de ourivesaria contemporânea, da autoria dos alunos do Centro de 
Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR), no 
Museu de Lamego. Até 31 de março de 2013.
•	 Exposição de Pintura e Escultura “Regresso”, de Óscar Alves e Domingos Olivei-
ra, no Museu da Vila Velha, em Vila Real. Até 7 de Abril de 2013.
•	 Exposição de Pintura “Olha dos Imortais, de Tereza Trigalhos e Zoran, no Centro 
Cultural Municipal Adriano Moreira, em Bragança. Até 27 de abril de 2013.
•	 Exposição de fotografia “Arte Sacra: Movimentos e Manifestações Religiosas”, do 
Alustro - Clube de Fotografia A.M. Pires Cabral, na Sala de Exposições Tempo-
rárias do Muesu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros. Até 12 de maio de 2013.

Agenda
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OPINIÃO pelo
 Dr. Mário Paiva

O cenário atual da sociedade portugue-
sa deixa-nos à data num estado emocional
e deprimente quase difícil de superar.

As dificuldades mormente no plano
social sofrem escandalosamente pelas
medidas tomadas pelos governantes, que
agindo de forma académica e neoliberal
remetem o nível de vida dos cidadãos pa-
ra limites económicos nalguns casos inul-
trapassáveis e humilhantes.

As explicações vagas e contraditórias
baseadas repetidamente em argumentos
colhidos de um passado recente, nunca
devidamente explicadas e habilidosamente
apoiadas por alguns comentadores televi-
sivos. Levaram-nos a tomar medidas drás-
ticas e inconstitucionais, impostas nome-
adamente para o ano de 2013, suposta-
mente extensivas para os anos seguintes
o que recusadas em período e linguagem
pré eleitoral recente, são por si agora
sistematicamente adulteradas.

Os artifícios e desculpas com a TROI-
KA, os discursos tecnocráticos associa-
dos a opiniões de responsáveis ligados
ao Governo, nomeadamente com ligações
profissionais à maquiavélica figura fi-
nanceira GOLDMAN SACHS, tem a
pretensão de procurar confundir e preju-
dicar o POVO procurando remete-lo à
condição de ANALFABETO.

a) - O nosso desporto
Este cenário obviamente envolve na

prática transversalmente todos os domí-
nios da sociedade portuguesa nomea-
damente ao nível desportivo.

Terminados os Jogos Olímpicos e
posteriormente os Jogos Paraolímpicos
realizados em Londres entre Agosto e
Setembro de 2012 constatou-se que a par-
ticipação portuguesa ficou qualitativa-
mente aquém do desejado.

Muitos comentadores desportivos ha-
bituados à crítica fácil foram emitindo
opiniões por mor da escassez de resulta-
dos conseguidos pelos portugueses.

Mesmo assim foram obtidos alguns
bons resultados nomeadamente a medal-
ha de prata conquistada pelos nossos
canoístas e alguns diplomas bem como
nos paraolímpicos pela obtenção de
medalhas de prata e bronze na BOCCIA.

Os Jogos Olímpicos ao contrário do
projeto inicial (1896) do seu histórico fun-
dador o Barão Pierre de Coubertin faleci-
do em 1937, transformou-se a partir de
dado momento num acontecimento aberto
a atletas profissionais o que dada a falta
de adequado apoio aos atletas portugue-
ses os limita. Não obstante a delegação
portugueses ter em 2012 um número
exagerado de presenças.

Vicente de Moura o Presidente do Co-
mité Olímpico de Portugal (COP), que está
de saída, critica em entrevista recente os
sucessivos Governos do país pela falta
de opções de politicas desportivas condi-
zentes que cada vez mais nos afasta de
um tipo de sucesso quase exigido por mor

CANTANDO E RINDO
da conquita de algumas medalhas em
edições anteriores.

Idêntica opinião manifesta o Presidente
do Comité Para Olímpico de Portugal
Humberto Santos, muito embora do meu
ponto de vista o espirito da actividade
dos atletas deficientes se diferencie do
espectáculo competitivo ao mais alto ní-
vel, mas que não deixa no entanto cada vez
mais de caminhar para a mediatização.

Neste momento têm decorrido as
eleições para as Federações Desporti-
vas, Órgãos que elegem o Comité Olím-
pico de Portugal que face à Lei de Bases
da Actividade Física e do Desporto limita
a três mandatos consecutivos de quatro
anos os seus Presidentes.

Foram eleitos novos Presidentes para
as principais Federações: Andebol (Ulis-
ses Pereira), de Atletismo (Jorge Vieira),
de Canoagem (Mário Santos) de Ciclis-
mo (Delmiro Pereira), de Judo (Carlos
Andrade) de Futebol (Fernando Gomes),
de Natação (António Silva) de Triatlo
(Fernando Feijão), de Vela (José Lean-
dro), sendo as mudanças mais mediáti-
cas surgidas no Atletismo, em que Fer-
nando Mota é substituído ao fim de 20
anos e no Futebol Gilberto Madail ao
fim de 16 anos.

A eleição para o COP está prevista para
o próximo dia 25 de Março com a apre-
sentação de duas listas lideradas por
Marques da Silva anterior Secretario Ge-
ral do COP e de José Manuel Constan-
tino, cujas listas sustentam movimentos
de pseudo notáveis, que a todo o custo
continuam pretensa e teimosamente a
afirmar-se com o objectivo da tomada do
poder quer pessoal quer no âmbito dos
grupos a que estão afetos.

Pela minha experiência pessoal o can-
didato José Manuel Constantino é um
dirigente que age com arrogância e auto
convencimento sendo acompanhado na
sua lista por alguns elementos de idênti-
ca natureza, cujos valores pessoais pelo
exemplo do seu percurso deixam muitas
reservas, procurando transformar o
C.O.P. em estrutura politica pela inclusão
na sua lista de um anterior Secretario de
Estado, Herminio Loureiro e do seu chefe
de Gabinete, José Manuel Araújo com
ligações formais ao Partido Social Demo-
crático, seus superiores hierárquicos
quando da sua passagem pelo Instituto
do Desporto de Portugal (I.D.P.).

Compete no entanto às Federações
Desportivas assaltadas eleitoralmente,
proceder com o seu voto à escolha.

Foi recentemente nomeado para a
Fundação do Desporto Luís Santos
membro do Conselho Nacional do Des-
porto e antigo e prestigiado Presidente
da Federação de Andebol de Portugal.

Esta entidade criada em 26 de Novem-
bro de 1995, tendo com Fundadores o
Estado, Camaras Municipais, Empresas
e RTP, quase inerte à data, tem como

objecto apoiar Organizações de ativida-
des desportivas.

Complementarmente vai ainda gerir os
Centros de Alto Rendimento em número
de 18, criados no papel pelo antigo Secre-
tario de Estado Desporto Laurentino Dias
sem qualquer base de sustentalidade
sendo que os únicos que funcionam com
relativa eficácia são o do Jamor, localizado
no Estádio Nacional na Cruz Quebrada o
de Rio Maior e eventualmente o de
Montemor-o-Velho.

Com a nova Lei das Fundações vem o
Estado procurar reativar o seu funciona-
mento enquanto Fundação Publico
Privada de molde a dotá-la de condições
que visem assegurar o papel para que foi
criada, o que se espera tenha viabilidade.

b) O Futebol
O Futebol profissional de forma idên-

tica aos problemas que o País atravessa
passa por uma grave crise financeira, e
cujas repercussões tendem para a
fatalidade, contrariando o estado de
riqueza da Federação e da Liga de Futebol.

O pesadelo com que Sporting Clube de
Portugal se confronta gerado quase num
abismo está a afetar o fenómeno despor-
tivo nacional, considerando a sua implan-
tação histórica que faz dele muito mais
que um clube, uma instituição nacional
com natureza eclética.

O momento, que atravessa no futebol,
com resultados quase inexplicáveis e que
cuja modalidade na prática o define está
a representar para País desportivo um
problema nacional cujos efeitos todos os
adeptos quaisquer que seja a sua afetação
clubística pretendem ver debelados.

Dado o volume dos seus compromissos
com a Banca e respetivos prazos da regu-
larização da dívida, o conhecido dirigente
e antigo jogador do Clube, José Eduardo
opinava em entrevista, acertadamente do
meu ponto de vista, que o Clube para
defender a sua viabilidade, deveria gastar
em exclusivo o que as suas receitas
produzissem.

Estes tipos de compromisso nomeada-
mente a nível de resultados operacionais
afetam também clubes como Benfica e o
F. C. Porto, mas que os seus dirigentes
tem com dificuldade conseguido contro-
lar.

No entanto o Benfica tem conseguido
manter no ativo um amplo conjunto de
modalidades a que por exemplo o F. C.
Porto não secunda, cujo exemplo recente
é a desistência da pratica do Basquete-
bol.

No futebol o desenvolvimento da
Primeira Liga está a marcar uma acesa
discussão entre o Benfica e o Porto, cujo
ascendente sobre os restantes é visível
pela diferença, tendo nalguns jogos a
réplica ter sustentado a situação, em
particular devido aos empates com o
Nacional da Madeira e Olhanense.

Surpreendente a carreira do Paços de

Ferreira, que ao vencer o Braga se colo-
cou-se á sua frente na classificação
deixando-o em posição mais difícil para
alcançar o lugar na denominada competi-
ção da “Champions”, apesar de me pare-
cer dada a qualidade da equipa do Braga,
que esta o poderá vir a alcançar.

Mas um dos principais problemas con-
tinua a ser o das arbitragens em que as
opiniões pelas decisões tomadas no cam-
po são divergentes criando guerras públi-
cas com a ajuda dos excessivos programas
sobre a matéria passados pelas Televisões.

No entanto a nomeação do árbitro Pedro
Proença para os jogos do Benfica com o
Nacional da Madeira é escolha infeliz,
visível pela perturbação nas decisões
tomadas por este quando arbitra jogos do
Benfica, em particular pelo excessivo rigor
na avaliação e aplicação das faltas
cometidas, como neste e noutros casos.

Uma referência para o percurso do
Belenenses no Campeonato da Segunda
Liga, em que a posição atual lhe está a
permitir ambicionar a volta à primeira liga
onde historicamente se fixou durante
dezenas de anos como figura essencial, e
que os resultados obtidos até ao momento
parecem consolidar.

Face à evidência justifica-se abordar o
comportamento da seleção nacional de
futebol, nos jogos particulares, dado os
resultados obtidos que tem sido muito
pouco animadores e que deixam os
portugueses um pouco céticos relativa-
mente ao apuramento para o Campeonato
Mundial a realizar no Brasil m 2014.

Os recentes jogos e as duas derrotas
sofri-das em encontros particulares com
as seleções da Turquia e do Equador
mostram alguns exemplos quanto ao
espirito da entrega dos jogadores
portugueses situação em que o
selecionador Paulo Bento me parece não
estar isento.

Representar a seleção nacional em
qualquer circunstância mesmo em jogos
particulares requer da parte dos jogadores
(e selecionador) e da equipa um sentimen-
to pátrio na procura da vitória como de
resto foi visível nos jogadores das equipas
dos países representados que nos
derrotaram.

Os pedidos da Federação para que os
estádios se encham no apoio à equipa
acabam por defraudar os espetadores que
acabam por presenciar uma espécie de
jogo treino mais participado, com duas
partes distintas, uma com os principais
jogadores e outra com os secundários,
deixando dececionados os adeptos pelo
espectáculo presenciado.

A natureza dos factos sustentados
neste artigo levam-nos afinal a concluir
que os portugueses vão “voluntariamente
cantando e rindo …! “

 Mário Paiva
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