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ANDEBOL
| Redacção | 

O Xico Andebol garantiu o regresso ao
principal escalão do andebol português,
um ano depois da descida de divisão.
Após a realização da 7.ª jornada da fase
final da II Divisão, a formação vimara-
nense garantiu a subida à I Divisão.

Depois da vitória frente ao ADC Bena-
vente, a equipa vimaranense teria de es-
perar pelo resultado do jogo entre o Ben-
fica B e o São Mamede. Com o resultado

a sair favorável à equipa secundária dos
encarnados (28-21), e com a impossibili-
dade desta subir de divisão, o Xico garan-
tiu a subida. Faltando ainda três jornadas
para o final do campeonato, a equipa trei-
nada por Eduardo Rodrigues poderá ga-
rantir também o título de campeão, caso
vença na próxima jornada o segundo clas-
sificado na geral, o GC Santo Tirso.

O jogo está marcado para o dia 14 de Ju-
nho, um sábado, e terá início pelas 18 ho-
ras no Pavilhão Francisco de Holanda,
em Guimarães.

EQUIPA VIMARANENSE AINDA LUTA PELO TÍTULO DE CAMPEÃO

Xico confirma regresso
à I divisão nacional

DR

Xico Andebol festejou a subida no passado sábado
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Andebol Carreira de 23 
anos chega ao fim para 
árbitro conimbricense
111 Chegou ao fim, ao 

cabo de 23 anos de ativi-
dade, a carreira do árbitro 
Jorge Nunes. A despedida 
aconteceu, este sábado, 
em jogo a contar para o 
Campeonato Nacional de 
Juvenis Masculinos da 2.ª 
Divisão, que se realizou 
no Pavilhão do Colégio da 
Imaculada Conceição.

O árbitro Jorge Nunes, 
que até aqui era o “ativo’’ 
mais antigo na Federação 
Portuguesa de Andebol, 
confessou “um sentimen-
to complicado”: “É com 
grade tristeza que tomei a 
decisão de deixar de apitar, 
apesar de poder continuar 
por mais dois ou três anos, 
mas todas as carreiras tem 
um princípio e um fim”. 

O árbitro recorda que “to-
dos os jogos deram muito 
gosto” a apitar, recordando 
e agradecendo “a todos os 
que partilharam esta aven-
tura”. É também “o fim do 
trajeto da família Nunes na 
arbitragem”, destacando 
os irmãos José e Vítor, este 
último com quem partilha 
um dos pontos altos da sua 
carreira. “Um dos melho-
res momentos da minha 
carreira foi no particular, 
entre a seleção feminina 
portuguesa, num jogo con-
tra a França, que arbitrei 
em conjunto com o meu 
irmão, Vítor Nunes”. Ou-
tro grande momento, “foi 
num jogo dos oitavos-de-
final da Taça de Portugal, 

entre o Fafe e o Benfica, que 
marcou a despedida de um 
outro colega, Silvino San-
tos, com o qual fiz dupla, 
durante muitos anos”. Mas, 
no longo rol de recorda-
ções não fica de fora ainda “ 
a distinção de Melhor Árbi-
tro Regional, que o antigo 
presidente da Federação 
Portuguesa de Andebol 
(FPA), Luís Santos, me en-
tregou no final de uma das 
épocas, em Lavos.”

Entretanto, Jorge Nunes 
não deixou passar a opor-
tunidade de enviar um 
enorme agradecimento a 
Políbio Pereira, com quem 
fez dupla, no primeiro jogo 
da carreira, destacando to-

dos os conselhos que este 
lhe transmitiu. Deixou, 
ainda, elogios a Fernando 
Humberto (presidente re-
gional do Conselho de Ar-
bitragem) e a Pedro Mou-
rão (presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da FPA), 
que marcou presença, nes-
te último jogo.

Mas nem só do passado se 
falou, o agora ex-árbitro, 
deixou alguns conselhos, 
aos seus novos “pupilos’’ 
(A. Moura Pereira e Miguel 
Mendes): “Apesar de gosta-
rem muito de Andebol, de-
vem lutar pelo que querem 
e tentarem chegar o mais 
longe possível”, afirma.
| Fábio Mendes (em estágio)

Jorge Nunes deixou agradecimento público a antigo colega

DB-F.M.
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Avelino Conceição

Depois de terem assegurado a
subida à 1.ª Divisão Nacional de
Juniores, as equipas do Alava-
rium e da Artística de Avanca
discutem, em dois jogos, o título
de campeão da 2.ª Divisão Na-
cional da categoria. Para além
de terem garantido a presença
entre a elite nacional deste es-
calão, as duas equipas aveiren-
ses ficaram em primeiro lugar
das respectivas Zona (2 e 1).

E se para o Alavarium a su-
bida de divisão significa o re-
gresso à principal competição
nacional de juniores, de onde
desceram na época 2012/2013,
para a Artística de Avanca será
uma estreia absoluta, daí que,
para estes dois confrontos, am-
bas as formações se apresen-
tem com elevado nível de mo-
tivação na conquista do ceptro.

Hoje, a partir das 18 horas,
Alavarium e Artística jogam no
pavilhão do clube de Aveiro, es-
tando o segundo jogo marcado
para esta terça-feira, à mesma
hora, no Pavilhão Adelino Dias
Costa, em Avanca.

João Alves garante
Alavarium com “armas”

João Alves, treinador do Ala-
varium, sabe do valor de um
adversário que “já defrontamos
duas vezes esta época, ga-
nhando uma vez e perdendo na
outra”. Por isso, está ciente que
“serão dois jogos muito difíceis”,
até porque “tenho dois jogado-
res importantes que não vão

poder jogar”. O técnico da
equipa aveirense revela, con-
tudo, que apesar da Artística de
Avanca “estar mais forte, face
aos jogadores que foi buscar ao
FC Porto em Janeiro”, o Alava-
rium “tem também as suas ar-
mas e, se formos exigentes, tem
possibilidades de conseguir o
objectivo, que é ganhar”.

Conquistar o título nacional
será a “cereja no topo do bola”
para o Alavarium, já que o prin-
cipal objectivo “era a subir de

divisão, depois de termos des-
cido na época passada. Conse-
guimos ter competitividade ele-
vada que este regresso fosse
uma realidade”, explicou João
Alves.

E as perspectivas do técnico
para a próxima época são as
melhores: “Este ano vamos
perder três jogadores, que pas-
sam a ser seniores, mas o plan-
tel é mais experiente e julgo
mesmo que pode fazer um
campeonato tranquilo e asse-
gurar a manutenção”. João Al-
ves não adiantou se vai conti-
nuar a treinar a equipa, mas re-
vela que “há um acordo de ca-
valheiros e estamos a trabalhar
nesse sentido”.

Técnico da Artística
quer festejar o título

Acumulando o cargo de trei-
nador dos juniores da Artística
de Avanca, com a de jogador da
equipa sénior, Tiago Cunha
também não tem dúvidas
quanto ao mérito das duas
equipas discutirem o título na-
cional. O técnico avancanense
espera “poder sair vencedor
conjunto dos dois jogos para
podermos festejar o título de
campeões”.

Mas para isso, Tiago Cunha
considera que “temos que ser
mais fortes do que fomos até
aqui, se quisermos alcançar
esse objectivo, porque sabemos
do valor do nosso adversário,
que tem a mesma ambição”. E
o técnico recorda que, no início
da época, “o objectivo era me-
lhor campeonato possível face
à estrutura do plantel, mas com
a chegada de alguns jogadores,

passou a ser o principal”. E para
a próxima temporada, “tudo
vai ser muito mais difícil, mas
temos a convicção que pode-

mos ficar entre as melhores
equipas nacionais. Vamos al-
gumas alterações no plantel e,
para conquistar a manuten-

ção, vamos pensar jogo a
jogo”, refere Tiago Cunha ga-
rantindo que “é certo que vou
continuar a ser o treinador”. |

Título dista entre Aveiro e Avanca
Decisão Alavarium ou Artística de Avanca? Um deles será campeão nacional da 2.ª Divisão da categoria e juntará 
o ceptro à subida de divisão já garantida pelas duas equipas da região

Andebol
Juniores

“A nossa equipa está muito
confiante. Achamos que po-
demos ganhar, porque há
50% de hipóteses para cada
lado. O facto da Artística de
Avanca ser favorita não vai
afectar a nossa, porque te-
mos muitos jogadores que
nunca estiveram numa final
destas e a motivação é
enorme”.

Rodrigo Cunha
Capitão do Alavarium

“Estamos todos muito con-
fiantes que vamos ganhar os
dois jogos e sermos cam-
peões nacionais da 2:º Divi-
são. Não querendo menos-
prezar o nosso adversário,
que nos merece todo o res-
peito, este é um titulo que al-
mejamos muito conquistar”.

André Rego
Capitão da Artística

REACÇÕES

Equipa de Juniores do Alavarium - Andebol Clube de Aveiro Equipa de Juniores da Associação Artística de Avanca

FOTOS: D.R.
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6 Andebol4Kids em Tondela O pavi-
lhão do Estádio João Cardoso, em Tondela, 
recebe, hoje (10H30), o “Andebol 4 Kids”, 
que mobiliza cerca de 60 crianças dos 3.º 
e 4.º anos de escolas do 1.º ciclo dos conce-
lhos de Nelas, Santa Comba Dão e Tondela. 
A organização é da Associação de Andebol 
de Viseu e do município tondelense.
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Torneio
“Bernas Cup”
arrancou ontem

O Centro Desportivo de São
Bernardo e a Academia Paulo
Gonçalves estão a realizar o
“Bernas Cup 2014”, torneio de
Andebol destinado a atletas
deas categorias de Bambis, Mi-
nis, Infantis e Iniciados, num to-
tal de 27 equipas de clubes de
vários pontos do país.

O evento de escalões de for-
mação está a decorrer desde
ontem nos Pavilhões do Cen-
tro Desportivo de São Bernar -
do e da Universidade de Avei -
ro, e prolonga-se até à pró-
xima terça-feira, altura em que
arranca a competição desti-
nada aos Bambis.

Os jogos decorrem a partir
das 9 horas e até ao final do
dia, intercaladamente nos dois
recintos desportivos, sendo
que na segunda-feira apenas
se disputam partidas de Minis,
das 18 às 21 horas. |

Andebol
Formação
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SEGUNDA-FEIRA

AE Maximinos organiza 
Gala do Desporto Escolar

A Coordenação do Desporto Escolar vai realizar mais 
uma edição da sua Gala no próxima segunda-feira, 
dia 9 de junho, pelas 20h30, na Escola Secundária 
de Maximinos. 

No evento, serão entregues os galardões desportivos 
aos campeões. O Agrupamento de Escolas de Maxi-
minos é campeão nacional de orientação e campeão 
regional de andebol.

Página 9



A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,33 x 13,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54271074 07-06-2014

JOAQUIM MARTINS FERNANDES

A secção de Braga da Ju-
ventude Popular (JP) avan-
çou com uma proposta à 
Câmara de Braga que visa 
a realização de uma mos-
tra de todas as atividades 
desportivas que se reali-
zam diariamente no con-
celho. A sugestão, assumi-
da pelo presidente da es-
trutura juvenil “centrista”, 
Francisco Mota, foi ende-
reçada em jeito de «desa-
fio» à vereadora que tute-
la os pelouros do Despor-
to e Juventude e ao presi-
dente da Câmara de Bra-
ga, Ricardo Rio.

Na proposta, o líder da 
JP alega que «a aproxi-
mação e a divulgação do 

JP/Braga desafia pelouro do Desporto
a realizar mostra desportiva do concelho

desporto são fundamen-
tais para a qualidade de 
vida de todos os bracaren-
ses» e faz saber que, ape-
sar do trabalho desenvolvi-
do, o pelouro do Despor-
to e da Juventude «pode 
ir mais longe» na dinami-
zação desportiva do con-
celho. «Pensamos ser per-
tinente desafiar o Pelou-
ro do Desporto e da Ju-
ventude a promover, já 
no início da próxima épo-
ca, uma mostra despor-
tiva, como a grande fes-
ta da prática desportiva», 
sublinha Francisco Mota, 
que revelou ontem, em 
conferência de imprensa, 
o teor da proposta dirigi-
da ao executivo de que o 
CDS-PP faz parte. 

zer a sua apresentação pú-
blica à cidade daquilo que 
será a sua época e daqui-
lo que serão os seus atle-
tas», precisa o documento 
enviado a Sameiro Araújo 
e a Ricardo Rio, que «in-
clui todos os clubes, des-
de o clube com mais re-
levo ao clube com menor 
relevo».

Quanto aos locais onde 
a mostra pode ser reali-
zada, a Juventude Popu-
lar considera que o que 
não falta a Braga são es-
paços com «imenso poten-
cial para acolher um even-
to desta natureza». O cen-
tro da cidade é apontado 
como um lugar de desta-
que, a par do estádio 1.º 
Maio e da grande nave 

do Parque de Exposições 
de Braga. 

Mostrar aos bracarenses 
que o desporto do conce-
lho vai muito para além do 
futebol parece ser a gran-
de motivação dos jovens 
“populares”. «Temos que 
ter consciência que Bra-
ga é riquíssima no futsal, 
no hóquei, no atletismo, 
no andebol, no basquete, 
no basquete adaptado e 
no ténis. E que é riquís-
sima num sem número 
de modalidades que mui-
tas vezes são desconhe-
cidas do grande público 
e é nosso dever envolver 
e dar a conhecer a todos 
os bracarenses o poten-
cial desportivo que a sua 
cidade tem».

Assumindo Braga como 
uma cidade «dinâmica, jo-
vem e irreverente»,a JP/
/Braga quer que a capital 
minhota seja «um exem-
plo para outros municí-
pios» na aproximação e 

envolvimento da comu-
nidade com o desporto. 
«Esta Mostra Desportiva 
deve abarcar todas as mo-
dalidades coletivas ou in-
dividuais e todos os seus 
escalões. Todos devem fa-

JP quer maior visibilidade a modalidades desportivas

DR
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Teve lugar no passado do-
mingo, na zona desportiva de
Pombal, o Festand cuja orga-
nização esteve a cargo da sec-
ção de andebol do Núcleo do
Desporto Amador de Pombal
(NDAP). Ao todo foram 60 as
crianças que marcaram pre-
sença, num evento que visou
celebrar o Dia Mundial da
Criança e que esteve inserido
no programa de actividades da
5.ª Feira da Juventude de Pom-

bal.
O Festand contou com a par-

ticipação, para além da equipa
do NDAP, das formações da AC
Sismaria, do JAC Alcanena, do
Batalha AC e do CC Ansião.

Durante toda a manhã os
atletas tiveram a possibilidade
de fazer um conjunto diversifi-
cado de actividades, como es-
calada, tiro às latas, baliza com
alvos, estafetas individuais e co-
lectivas e jogos tradicionais.
Sendo que as principais foram
o andebol de cinco e o andebol
4 kids.|

Festand reúne 60 crianças
Andebol
Pombal
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Portugal-República Checa
disputa-se em S. Pedro do Sul

É já na próxima quarta-feira
(11 de Junho) que vai realizar-
se no Pavilhão Municipal de S.
Pedro do Sul, um importante

encontro a contar para o apu-
ramento do Campeonato da
Europa. Trata-se do embate
entre Por tugal e a República
Checa e a partida tem o seu
início marcado para as 20h00. 

É uma oportunidade para to-

dos os sampedrenses e, tam-
bém, todos os amantes da mo-
dalidade na região da Lafões po-
derem assistir a um jogo de alto
nível em andebol, esperando-
se lotação esgotada no Pavilhão
Municipal de S. Pedro do Sul.  |

Andebol
Apuramento - Europeu
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ANDEBOL

Arsenal da Devesa espera
adversário para a final

O Arsenal da Devesa, que já garantiu a subida à 2.ª 
Divisão nacional de andebol, continua à espera do nome 
do adversário para disputar a final da 3.ª Divisão, que 
sairá do “lote” Almada, Loures, Zona Azul ou Oriental. 
Vencedor da zona norte, o Arsenal da Devesa terá, na 
final, um destes adversários, sendo que Almada, Lou-
res e Zona Azul partem para a última jornada com os 
mesmos pontos (33), enquanto o Oriental tem 31.

O primeiro jogo de apuramento do campeão disputa-
-se no dia 14 de junho, no Sá Leite e o segundo, em 
casa do adversário, no dia 21.
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Angra do Heroísmo
promoveu acções 
para os mais novos 

No passado dia 1 de Junho, o 
Teatro Angrense, na ilha tercei-
ra, foi o palco dos mais novos. A 
clínica de fisioterapia Fisio3 pro-
moveu um workshop dividido em 
duas partes, especialmente cons-
truído e ministrado para crian-
ças, promovendo hábitos de vida 
saudáveis nas áreas da fisiotera-
pia, da terapia da fala, da terapia 
ocupacional e da psicologia. No 
intervalo do workshop, regres-
sou à sala de cinema do Teatro 
Angrense, 20 anos depois, o filme 
“O Rei Leão”, numa sessão “que 
fez as delícias dos mais novos 
e invocou a nostalgia dos mais 
velhos”, revelou a autarquia 
angrense, em comunicado.

Já o dia seguinte ficou mar-
cado por uma manhã repleta de 
actividades no complexo des-
portivo do Estádio João Paulo 
II. Todas as escolas do primeiro 
ciclo e os jardins de infância 
do concelho de Angra participa-
ram no evento, que contou com 
várias modalidades desportivas 
para as crianças, desde o atletis-
mo, ao ciclismo, passando pelo 
bowling, a canoagem, o kickbo-
xing, o voleibol, o andebol, o 
basquetebol, o futebol, o ténis, 
o ténis de mesa, a escalada, o 
karaté, aginástica, a equitação, a 
patinagem e o golf.
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Troféu do "hexa" foi entregue ao Museu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/06/2014

Meio: Porto Canal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=120c233c

/

 
O troféu de campeão nacional de andebol foi esta quinta-feira entregue ao capitão do FC Porto VItalis,
Ricardo Moreira, que por sua vez o depositou no Museu FC Porto by BMG, onde ficará exposto. A
cerimónia, que contou com a presença dos sub-capitães Hugo Laurentino e Tiago Rocha, do presidente
Jorge Nuno Pinto da Costa, do vice-presidente Adelino Caldeira e do director nomeado António Borges,
entre outros, encerrou assim o ciclo do hexacampeonato, um feito inédito na modalidade em Portugal.
"É sempre especial. É sempre bom entregar a taça ao Museu, onde os adeptos podem ver e relembrar
os títulos e as alegrias. Ela representa a história que fizemos no andebol português, conseguindo algo
que nunca tinha sido feito", afirmou Ricardo Moreira ao www.fcporto.pt. O troféu, que tem a forma de
uma mão e pesa seguramente mais de dez quilos, fica agora no espaço "Na hora". Para Tiago Rocha, a
taça é o resultado de "todo o trabalho desenvolvido ao longo de seis anos". "Foram muitas vitórias e
algumas derrotas, mas no final o êxito foi conseguido e o objectivo concretizado", resumiu. Hugo
Laurentino confessou que era "difícil" acreditar neste feito há seis anos e lança já o futuro: "Espero
que não se trate de um culminar e para o ano vamos tentar vencer o campeonato e todas as
competições internas" O hexacampeonato foi o primeiro título de António Borges como director do FC
Porto, o que motivou uma brincadeira. "Chegar e ganhar logo por seis é único, acho que nunca
ninguém o conseguiu. É a cultura do FC Porto", afirmou o dirigente, que sublinhou igualmente que se
tratou de uma temporada "complicada, exigente e com muitas contrariedades". A taça foi entregue a
Ricardo Moreira por Ulisses Pereira, presidente da Federação de Andebol de Portugal, que esteve no
Museu FC Porto by BMG acompanhado pelo "vice" Augusto Silva e pelo director Eduardo Coelho, bem
como pelo presidente da Associação de Andebol do Porto, Paulo Martins. Do lado dos Dragões,
estiveram ainda presentes o vice-presidente Antero Henrique e José Magalhães, director geral do
andebol.
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Andebol

Xico mais perto da subida
O Xico Andebol passou 

mais um teste, ao bater o 
Benfica B, por concludentes 
19-25. Um triunfo confortá-
vel, que lhe permite manter 
o primeiro lugar, isolado 
com uma vantagem de 
dois pontos para o segun-
do classificado, no final da 
primeira volta do play-off 
de subida. 

A equipa de Eduardo 
Rodrigues fez uma primeira 
volta exemplar. Somou cin-
co vitórias em cinco jogos 
e tem o melhor ataque e a 
melhor defesa. Está bem 
lançado para a subida de 
divisão, que dificilmente 
lhe escapará se mantiver 
este ritmo. A vantagem 
para o terceiro classifica-

do, a Académica de São 
Mamede, continua a ser 
de quatro pontos. Uma 
diferença confortável para 
os vimaranenses, que na 
próxima jornada podem 
cimentar a sua posição. É 
que além de defrontarem 
um adversário acessível, o 
Colégio Camões, vão ga-
nhar pontos aos principais 

perseguidores, já que a 
Académica de São Mamede 
vai receber o Ginásio de 
Santo Tirso. Ou seja, tudo 
se encaminha para que a 
subida fique ao alcance do 
Xico Andebol após a sexta 
jornada.
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Em dia de eleições europeias, os 
juniores feirenses receberam a for-
mação congénere do S.Bernardo. 
A contar para uma das fases do 
campeonato regional da presente 
época desportiva, ambas as for-
mações apresentaram nas suas 
fileiras atletas do escalão juvenil, 
tendo estes contribuído positiva-
mente para o desenrolar do jogo.
Em concreto, a partida correu 
mal na primeira metade para os 
fogaceiros que, com muitas falhas 
técnicas, pouco concentrados, 
acabariam por permitir que o vi-
sitante se alargasse no resultado 
atrás do qual a formação de Pedro 
Magalhães acabaria por correr, 
melhor, só no segundo tempo. 
Após “ceder” meia parte do jogo de 
avanço ao adversário e posições 
corrigidas dentro das quatro linhas 
para a segunda metade, o “sete” 
azul e branco da Feira recuperaria 
até à diferença de dois golos mas 
seria posteriormente incapaz de 
aproveitar as vantagens numéri-
cas de que dispôs para conquistar 
o comando do marcador. A forma-
ção de Aveiro conseguiu sempre 
retaliar mesmo com castigos de 
dois minutos de exclusão e aca-
bou mesmo por vencer por quatro 
golos de vantagem. O segundo 
parcial foi feirense por 17-15.
Este jogo é relativo à última jor-
nada mas ainda faltam algumas 
partidas de jornadas anteriores.

Juniores facili-
tam e perdem

Andebol
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São jovens promessas para o futuro do andebol feminino. Sandra Santiago e Patrícia Lima
estão com um pé na fase Final do Campeonato do Mundo sub 20. Bebiana Sabino é a mais
internacional. Sofia Mota e Nair têm mostrado trabalho e Juceleyde foi estreia absoluta. 

●

Colegiais de corpo e 
alma na Seleção

ANDEBOL FEMININO

qualidade e a
juventude das
atletas do Colé-
gio de Gaia têm

sido chamadas às respeti-
vas Seleções. Sandra San-
tiago, Patrícia Lima,
Juceleyde, Bebiana Sabino,
Sofia Mota e Nair sã0 os
rostos, de um passado
muito recente a representar
o emblema português além
fronteiras. Sandra Santiago
foi considerada a melhor
meia distância esquerda e
incluída no sete ideal do

Campeonato da Europa
sub18. É a estrela da equipa
e divide-se em três escalões
da Seleção: Jun B (sub 18 ),
Jun A (sub 21) e Sénior. Uma
promessa para o futuro do
andebol feminino. Jogou
este  ano no Grupo de Qua-
lificação para o Campeo-
nato da Europa Seniores
Femininos 2014 (Portugal
falhou) assim como a expe-
riente Bebiana Sabino que
conta com mais 120 inter-
nacionalizações. Patrícia
Lima tem jogado nas Ju-
niores A. Garantiu o apura-
mento para a fase final do

Campeonato do Mundo
sub20, que irá decorrer no
início de julho na Croácia.
No verão as Juniores A e B
voltam a estar presentes
nas fases finais dos res-
petivos Mundiais e  Sandra
Santiago poderá vir a estar
presente nas duas convo-
catórias.
Sofia Mota, Nair Pinho,
atletas seniores e Juceleyde
Cabral, júnior e sénior têm
feito parte dos trabalhos da
seleção Jun A, sub20  e são
internacionais neste per-
curso. Possivelmente  irão
marcar presença no Cam-

peonato do Mundo Sub20
na Croácia 2014. Juceleyde
só este ano, após grande
evolução no Colégio de
Gaia, iniciou a sua partici-
pação nos trabalhos da Se-
leção. Inês Veiga, também
internacional fez parte dos
trabalhos anteriores da Se-
leção C e B, mas foi operada
em outubro e o regresso foi
adiado. A experiência de
Fernanda Carvalho, Helena
Soares e Vanessa Silva tam-
bém já foi chamada várias
vezes, mas com a geração
de ouro não têm sido
opções. 

A
VANESSA TEIXEIRA

voz das atletas

Foi considerada a melhor
lateral esquerdo da Eu-
ropa na época passada e
este ano já representou
três escalões da Seleção
Nacional: “É uma oportu-
nidade para os treina-
dores estrangeiros verem
o nosso trabalho e abre-
-nos portas para abraçar
outros projetos.” 

SANDRA SANTIAGO
18 anos, Meia Distância

Foi a primeira vez que
‘Juce’ foi convocada a
participar num estágio da
Seleção: “Fiquei super
feliz. Estava muito ner-
vosa porque sempre foi o
meu sonho jogar na Se-
leção.”

JUCELEYDE
18 anos, Pivot

Participou no Torneio  das
Quatro Nações, na Ale-
manha, na época pas-
sada, em março: “Jogar
nem que seja cinco minu-
tos na Seleção é sempre
muito bom.”

NAIR
20 anos, Ponta Direita

voz das atletas

Foi um dos rostos na fase
de apuramento para o
Mundial sub-20, a rea-
lizar-se na Croácia, em
julho: “Atendendo à Se-
leção que temos acho
que neste Mundial vamos
alcançar a melhor posi-
ção de sempre.”

PATRÍCIA LIMA
19 anos, Central

Tem mais de 120 interna-
cionalizações: “A primeira
chamada à Seleção e
posteriormente à Seleção
A são sempre momentos
marcantes na carreira de
uma atleta.”

BEBIANA SABINO
27 anos, Pivot

Representou as várias
camadas jovens da Se-
leção desde que há
memória: “É uma óptima
experiência para qual-
quer atleta representar a
Seleção. É um orgulho
vestir a camisola do
nosso país.”

SOFIA MOTA
19 anos, Ponta Esquerda

Patrícia Lima, Bebiana Sabino, Juceleyde, Sandra Santiago, Sofia Mota e Nair satisfeitas com as participações
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