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Artística vence jovens
portistas na apresentação
Andebol A formação de Avanca teve bons momentos ao longo da partida,
que indiciam que a equipa poderá realizar um bom campeonato
PEDRO ALVES

tações, que arrancaram aplausos das bancadas, de Pedro
Silva e José Silva, que, com seis
e cinco golos, respectivamente,
foram os melhores marcadores da partida. Em evidência
estiveram, ainda, Luís Santos
e Rui Pereira, uma dupla que
na última temporada alinhou
no Académico do Porto.
AArtística de Avanca disputa,
este fim-de-semana, o Torneio
Cidade de Fafe, onde irá realizar os últimos jogos de preparação antes do arranque da
nova época. |

ANÁLISE AO PLANTEL

Fábio Magalhães – Ainda a crescer
Rui Pereira – Boa surpresa
Luís Silva – Terror dos rematadores
André Rego – Muito para evoluir
Nuno Carvalho – Golos de grande nível
Pedro Silva – Pivot de grande qualidade
Duarte Carregueiro – Jovem em evolução
José Silva – Fantástica elasticidade
Albano Lopes – Experiência conta pontos
João Vilar – Pequeno grande jogador
José Oliveira – Tem muito para mostrar
Daan Garcia – Espera-se muito
Marco Ferreira – Sempre em crescendo
Luís Santos – Agradável surpresa
Renato Gonçalves – Muito para dar à modalidade
Diogo Tabuada – Lateral gigante
Carlos Santos – Altura pode ser uma vantagem
João Valente – Jovem irreverente
Nuno Ferreira – Homem de grandes decisões
Equipa técnica
Treinador: Luís Santos
Adjunto: Paulo Marques
Treinador de guarda-redes: João Silva
Massagista: António Carvalho

Luís Santos
Treinador
do Avanca
Diogo Tabuada prepara-se para desfeitear o jovem guardião portista

Avelino Conceição
A equipa da Artística de Avanca
realizou, na quarta-feira à noite,
o seu jogo de apresentação oficial aos sócios e simpatizantes
frente à equipa B do FC Porto,
conjunto criado este ano e que
vai disputar o campeonato da
2.ª Divisão Nacional.
Depois de quase um mês de
trabalho intenso, a formação
avancanense chegou a este encontro algo cansada, mas,
apoiada por muito público nas
bancadas, acabou por efectuar
um jogo bastante interessante.

A partida acabou mesmo por
ser agradável devido à forma
como os jogadores a encararam.
Apesar de do lado oposto estar uma equipa ainda jovem,
mas já com bastante qualidade, a verdade é que nunca
esteve em causa o valore a supremacia do conjunto da Artística de Avanca, que comandou o marcador do primeiro
ao último minuto da partida.
Ao intervalo, a vantagem da
equipa treinada por Luís Simões era de seis golos (15-9).
A segunda metade foi muito

idêntica à primeira e os treinadores aproveitaram o encontro para ir dando minutos a todos os atletas, facto que não tirou qualidade ao espectáculo,
sobressaindo alguns jogadores
que se apresentam já com
bons índices de eficácia, tanto
a defender, como no ataque.
A vitória (32-25) não deixou
dúvidas e surge a pouco mais
de uma semana do início do
campeonato. Numa equipa
que conta com cinco reforços
e que parece estar equilibrada
a nível de sectores, destaque,
neste jogo, para as boas pres-

“Este foi um bom
jogo, numa fase da
época onde a preparação é muito importante. Trabalhámos
bem a mobilidade da
equipa, partindo bem
para o contra-ataque, tirando partido
de um jogo constante. Temos feito
tudo aquilo que havíamos planeado no
início dos trabalhos,
com a ajuda de não
termos tido até
agora grandes lesões, o que é sempre
bom. Estamos em nítido crescimento”.
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Juniores da Académica
estagiam na Vagueira
D.R.

Adérito Esteves
ANDEBOL A equipa de juniores masculinos da Académica,
treinada pelo aveirense João
Maio, estudante na Faculdade
de Direito de Coimbra (FDUC),
está a preparar a próxima
época desportiva na Vagueira.
O estágio começou na segunda-feira e termina hoje, dia
em que os jovens atletas conimbricenses vão defrontar o
Alavarium, num jogo de treino.
João Maio quis aproveitar o
facto dos atletas ainda estarem
de férias «para os preparar de
forma mais intensa. Estamos
perto da praia e conseguimos
fazer treinos bi-diários, que lhes
vão incutir um espírito de trabalho mais duro, para eles perceberem quais os seus limites
físicos».
O jovem aveirense realça a
importância de trabalhar «de
forma estruturada desde o início da época», assegurando que
«este tipo de preparação é óptima, também para trabalhar o

Juniores da Briosa preparam época na região de Aveiro

espírito de grupo, ainda que
eles já estejam entrosados, porque jogam juntos há algum
tempo».
João Maio tem 24 anos e fez
toda a sua formação como jogador no São Bernardo. No
ano passado teve a sua primeira experiência fora do
clube aveirense, quando deci-

diu jogar pela Académica, acabando durante parte da época
por assumir o papel de jogador/treinador da equipa sénior.
Nos últimos meses da época
assumiu, também, o comando
da equipa de juvenis, que incluía a maioria dos atletas que
formam a actual equipa de juniores. Adérito Esteves
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O Teatro Viriato foi o palco da 3.ª Gala Nacional de Andebol, a primeira realizada em Viseu, numa noite de casa cheia em que os convidados puderam assistir a momentos altos de cultura, com as actuações do Coro Mozart, Grupo de Gaitas de Foles de Vila Nova do
Campo, Agrupamento sexto de acordeão de Viseu e Ricardo Azevedo.
FOTOS: RUI DA CRUZ

Ana Filipa Gant eleita
jogadora revelação

Teatro Viriato recebeuI
3.ª gala do andebolI

Ana Seabra venceu
prémio de melhor jogadora

APD - Braga venceu prémio da variante de
andebol em cadeiras de rodas

Coro Mozart animou gala

Carlos Carneiro recebeu o galardão de melhor
jogador das mãos de Fernando Ruas

Vicente Álamo recebeu prémio de melhor
guarda-redes das mãos de Américo Nunes

Diana Roque venceu
galardão de melhor
guarda-redes feminina

Almeida Henriques entregou prémio
a Miguel Sarmento, jogador revelação

José Manuel Constantino

Ulisses Pereira foi eleito melhor treinador do ano
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ANDEBOL
Torneio Cidade de Fafe
começa hoje
O Andebol Clube de Fafe organiza o Torneio Cidade de
Fafe, que se disputa entre hoje e amanhã no Pavilhão
Municipal de Fafe.
Avanca, Xico Andebol, Águas Santas _ e Andebol
Clube de Fafe são as equipas participantes.
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Editorial
O que falta ao andebol?
ste sábado, dois andebolistas de Leiria alcançaram
mais um título nacional de andebol. A conquista
da Supertaça premiou o esforço e o talento de
Pedro Portela e de João Antunes, atletas que cedo
largaram as saias das mães para poder crescer neste meio.
São ambos internacionais por Portugal, representam um
clube que lhes dá estabilidade – o Sporting – e que lhes
possibilita encarar a modalidade de forma profissional. O
Pedro e o João, de resto como os benfiquistas João
Ferreirinho e Inácio Carmo, vivem apenas do que o
andebol lhes dá. Durante esta semana ficou a saber-se que
mais dois jogadores do concelho rumaram a Lisboa para
jogar num outro clube da 1.ª Divisão, no caso o
Belenenses. E se André Gomes tem a vida estabilizada na
capital, Filipe Oliveira muda-se para o Restelo com a
promessa de um emprego. Com eles vai o treinador Pedro
Violante. A realidade é díspar dos craques de que falámos
em primeiro lugar, mas foi-lhes reconhecida categoria
para alinhar no principal escalão da modalidade.
Uma equipa de andebol tem sete jogadores. Nestes
curtos caracteres já falámos de seis, mas podemos
também referir Pedro Soares, João Ervilha e João Eduardo
Marques, que partilham o balneário do Benfica enquanto
estudam em Lisboa, Duarte Carregueiro, emprestado pelo
FC Porto ao Avanca, equipa também ela da 1.ª Divisão
onde também alinha Diogo Taboada. E há mais por aí...
Ora, não deixa de ser estranho que um concelho tão
apaixonado pelo andebol, que tem uma equipa feminina
que chega de forma consistente às competições europeias
– há outra em Meirinhas que até pelo título luta – não
consiga fazer valer todo este talento e chegar de uma vez
por todas à 1.ª Divisão masculina. Se jogadores há, se os
treinadores transitam para clubes de topo, se até
dirigentes são convidados para defender o Benfica, como
noticiámos na semana passada, o que faltará então?
Não podem ficar dúvidas de que a Associação de
Andebol de Leiria propicia um ambiente favorável a um
trabalho de excelência na formação, que existe de facto
tanto no Atlético Clube da Sismaria quanto na Juventude
Desportiva do Lis. A chegada de atletas às selecções
nacionais é frequente, os resultados são animadores, mas
chega-se aos seniores e parece que falta sempre qualquer
característica diferenciadora. Na temporada passada, a
Sismaria não ficou longe da subida à 1.ª Divisão, mas não
chegou lá. E porquê? Há uma conjugação de factores.
Longe vão os tempos em que a cidade tinha um pavilhão
onde se aglutinava todo o entusiasmo em torno da
modalidade. E se a mola humana está fraccionada, se a
cidade se mantém dividida, deixa de ser interessante para
o meio empresarial da região apostar num projecto, por
muito credível que seja. Por outro lado, os jogadores,
muitos deles de grande nível, optam por sair da cidade na
altura do ingresso no ensino superior, deixando de
representar os clubes locais ou reduzindo de forma radical
o volume de treino. E assim, os plantéis ficam mais fracos.
À autarquia também cabe um papel importante nestas
contas. A cidade tem tradição em andebol e atletismo,
além, claro, do futebol. Não deveria a política desportiva
do município traduzir isso mesmo?

E

Miguel Sampaio
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Clube de Lisboa contrata dois atletas e um treinador de Leiria

Proveniência Sismaria: a aposta
para o andebol do Belenenses
DR

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T A época oficial de andebol arrancou no sábado, com a disputa
da Supertaça e a vitória do Sporting
sobre o FC Porto, por 33-32, com
destaque para nova conquista de
quatro leões da região – os atletas
Pedro Portela e João Antunes, o
treinador Frederico Carlos e o fisioterapeuta Rui Faria. No entanto,
são outros os motivos que estão a
fazer burburinho no meio. O ilustre Belenenses, sétimo classificado
da 1.ª Divisão da temporada passada, resolveu apostar no mercado
de Leiria para se reforçar. Dois
atletas oriundos da Sismaria rumam ao clube da Cruz de Cristo,
acompanhados pelo treinador Pedro Violante.
Aos 28 anos, Filipe Oliveira vê
surgir nova oportunidade de jogar
ao mais alto nível. O atleta fez a formação no Académico de Leiria e no
Benfica, foi internacional até ao escalão sub-21, e nos últimos quatro
anos vestiu a camisola azul do clube da Estação. O regresso a Lisboa,
para trabalhar e jogar, é uma saída
que encanta o jogador universal,
considerado o mais valioso jogador
da Sismaria nos últimos anos. O
contrato irá ser assinado na próxima segunda-feira. “Foram dadas
garantias ao nível profissional –
irei integrar a estrutura do clube –
e isso é fundamental, porque hohe
dificilmente o andebol oferece condições para se fazer carreira. Irei ter
oportunidade de jogar ao mais alto
nível e de mostrar que é este o meu
lugar.”
André Gomes faz o mesmo percurso de Filipe Oliveira e assinou
com o Belenenses para a próxima
temporada. O jogador, de 27 anos,
que fez grande parte do percurso
desportivo na Juventude do Lis, es-

André Gomes e Filipe Oliveira irão estar às ordens de Pedro Violante no Belenenses

Mudança
Históricos da
Sismaria na Juve Lis
O plantel sénior da Sismaria está
em processo de rejuvenescimento
e alguns dos mais veteranos
saíram do clube que irá disputar
uma vez mais a 2.ª Divisão. O pivot
João Sousa e o lateral-esquerdo
Bruno Carrasco mudam-se para a
Juventude do Lis, equipa que
disputará a 3.ª Divisão. Em sentido
contrário chegam ao clube dois
internacionais jovens portugueses
que começaram no clube e
estavam nos grandes de Lisboa.
Rúben Serrano chega do Benfica e
Frederico Malhão do Sporting.
João Ribeiro e António Reis
também voltam a vestir de azul,
numa equipa liderada pelo
também regressado André Crespo,
que substitui Rui Rito.

tava há três temporadas na Sismaria e muda-se para um clube na
cidade onde reside. O andebolista,
também ele universal, trabalha em
Lisboa e treinava com o Sporting ao
longo da semana para poder ser opção no clube de Leiria. ”No início
da época passada tinha-me mentalizado que essa seria a minha
última época como atleta. Conciliar
a vida profissional em Lisboa com
o prazer de jogar andebol em Leiria era muito desgastante. Este ano
surgiu o convite do Belenenses e
decidi agarrar a oportunidade para
realizar o sonho de jogar entre os
melhores. Agora espero entrar nos
14 eleitos para os jogos e depois espreitar um lugar no sete inicial.”
Poucos treinadores conhecerão
melhor estes atletas do que Pedro
Violante, que os dirigiu na Sismaria
durante os últimos anos e que vai
continuar a orientá-los, agora no Belenenses. O técnico esteve na tem-

porada passada nos quadros da Federação e aceitou agora o desafio de
Pedro Alvarez para ser seu adjunto.
Aos 38 anos, surge, então, um novo
desafio. “Vai ser uma nova experiência, vou conhecer uma nova
realidade. É, claro, um salto que
pode abrir novas portas no futuro.”

Jovens no Benfica
Entretanto, também entre os mais
novos há movimentações, com a
mudança do ponta-esquerda João
Ervilha, no seu primeiro ano de júnior, para o Benfica, cumprindo a
tradição dos principais jogadores
jovens da Sismaria se mudarem
para os grandes de Lisboa na altura do ingresso no ensino superior.
Quem também rumou ao Benfica
foi Pedro Soares, atleta internacional que jogou na Sismaria até
rumar a Lisboa, onde nos últimos
três anos jogou no Sporting e se sagrou tri-campeão nacional júnior.
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Andebol Rui Machado
orienta meninas da
Juventude do Lis
Sai André Afra, por motivos
pessoais, e entra Rui Machado. O
treinador de Pombal é o novo
técnico da equipa feminina de
andebol da Juventude do Lis,
que na temporada passada se
classificou na quarta posição do
Nacional da 1.ª Divisão e garantiu
uma vez mais um lugar nas
competições europeias. Rui
Machado orientava a equipa
sénior masculina do clube de
Leiria, que milita na 3.ª Divisão.
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Andebol: Supertaça
para Frederico Santos
O alcobacense Frederico Santos continua
a colecionar títulos ao serviço do Sporting.
O treinador conduziu os leões ao triunfo
na Supertaça diante do FC Porto (33-32),
num jogo disputado em Viseu e que apenas foi decidido no prolongamento. Na
época passada, o Sporting venceu a Taça
de Portugal.

Página 16

A17

ID: 49470940

28-08-2013

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,31 x 10,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ana Seabra melhor jogadora nacional
A aguedense Ana Seabra (Alavarium/Lote Tiles) foi eleita melhor
jogadora nacional, tendo recebido o
troféu durante a terceira gala do andebol, que se realizou no Teatro Viriato, em Viseu. Destacou-se perante
as outras duas nomeadas, Cláudia
Aguiar, do Madeira SAD, e Dulce
Pina, do Colégio João de Barros.
Ana Seabra, tal como Carlos Carneiro (Benﬁca), repetiram triunfos
que já tinham rubricado nas segunda e primeira edições da gala,
respetivamente. Carlos Carneiro
discutiu o título de melhor jogador
com Gilberto Duarte e Hugo Laurentino, ambos do FC Porto Vitalis.

Entretanto, os leirienses Eurico
Nicolau e Ivan Caçador repetiram
a vitória dos dois últimos anos,
sagrando-se como a melhor dupla
de árbitros de 2012/2013, numa
corrida onde contaram com a concorrência de Daniel Freitas/César
(Braga) e Ramiro Silva/Mário Coutinho (Aveiro).
Ulisses Pereira, técnico campeão nacional ao serviço da
equipa feminina do Alavarium/Lote Tiles, foi o mais votado para o prémio de melhor
treinador na luta direta com
Ljubomir Obradocvic (FC PorAna Seabra, melhor jogadora nacional
to Vitalis) e André Afra (Juve).

Página 17

A18

ID: 49470947

28-08-2013

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,70 x 26,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ANDEBOL

Sandra Santiago (CPVV)
no “sete ideal” do europeu
Histórico quarto lugar para
Portugal no campeonato
da Europa de sub17
Sandra Santiago (CPVV) foi eleita
para o “sete ideal” do campeonato
europeu de sub17 como melhor
lateral esquerda. A atleta valonguense integrou superiormente a
seleção nacional de sub17 que fez
história no Europeu da Polónia, ao
alcançar a melhor classiﬁcação de
sempre do escalão.
Portugal classiﬁcou-se em 4º lugar ao perder a medalha de bronze
para a Dinamarca (28-42). Sandra
Santiago, atleta da Casa do Povo de
Valongo do Vouga, marcou sete golos nesta partida, tendo sido uma

vez mais considerada pela EHF (Federação Europeia de Andebol) a
MVP de Portugal. A Suécia foi campeã europeia, batendo a Rússia na
ﬁnal (26-24).
Com a passagem ao Main Round
do Europeu de Sub17, Portugal carimbou, também, a passagem ao
Campeonato do Mundo Jovem,
que se disputará na Macedónia, no
verão de 2014.
Para a selecionadora nacional
Sandra Fernandes, também homenageada pela EHF, “este histórico quarto lugar resulta de todo
o trabalho que ﬁzemos e, neste
momento, não posso deixar de
agradecer aos clubes e a todos os
treinadores porque foram excelentes no trabalho que ﬁzeram com as

atletas e colaboraram em tudo o
que lhes foi pedido”.
No seu trajeto no europeu, Portugal começou com uma derrota
(21-25 com a Polónia), empatando depois com a Espanha (22-22)
e vencendo a Roménia (25-21),
ﬁcando atrás precisamente da Roménia, que vencera a Espanha e a
Polónia nas duas primeiras jornadas.
Na fase seguinte, Portugal venceu o Montenegro (21-20) e perdeu com a Dinamarca (21-38),
ﬁcando em 2º lugar, atrás desta,
mas apurando-se para as meias ﬁnais. Nestas, Portugal perdeu com
a Rússia (23-35, com sete golos de
Sandra Santiago), enquanto a Suécia venceu a Dinamarca (30-28).
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