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A1 Águas Santas viaja até Braga para testar invencibilidade do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8aea424d

 
A partida entre FC Porto e Sp. Horta foi adiada devido aos compromissos europeus da formação do
Porto. O ABC/UMinho recebe este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga (17 h.) o Águas
Santas Milaneza, em jogo da quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1. À partida, trata-se
do jogo mais interessante desta ronda que vê adiado para 19 de Outubro o encontro entre FC Porto e
Sporting da Horta, devido aos compromissos europeus da equipa de Ricardo Costa. Seja em Braga ou
na Maia, os jogos que colocam frente a frente ABC e Águas Santas são (quase) sempre promessa de
bons espetáculos e partidas equilibradas, já que frente a frente estão equipas que se conhecem muito
bem, orientadas por técnicos experientes e que têm à sua disposição planteis interessantes. Daí que o
resultado seja quase sempre improvisível e prognosticar não seja fácil. O jogo deste sábado não foge
à regra e por isso não se antecipa qualquer vaticínio que não passe além da quase garantia de um
bom jogo da andebol, dirigido por uma das melhores duplas de árbitros internacionai s portugueses.
Tudo a postos, pois, para uma boa tarde de andebol. Dos outros jogos, favoritismo claro na receção
do SL Benfica à Artística de Avanca; do Sporting CP ao Passos Manuel e do Madeira SAD na deslocação
à Maia, onde vai medir forças com o Maia ISMAI. Se pretendermos equilíbrio, deveremos voltar as
atenções para Fafe onde o Andebol Clube de Fafe volta a jogar (depois de a meio da semana ter
derrotado o Maia ISMAI) para desta vez defrontar o Delta Belenenses. Depois de disputar os dois
primeiros compromissos de forma pouco conseguida, o Delta Belenenses teve já um desempenho
muito positivo a meio da semana, na receção ao SL Benfica. Qual das versões da turma de Beleém
viajará até ao norte? Essa é uma pergunta com resposta só mais para o fim da tarde de sábado. Jogos
e árbitros para a quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1, a disputar este sábado: 15h00
- Pav. Luz - SL Benfica-AA Avanca - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro) -Benfica Tv e ANDEBLOL|tv
17h00 - Pav. Sá Leite - ABC/UMinho-AA Águas Santas Milaneza - Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(Madeira) 18h00 - Pav. Maia - Maia ISMAI-Madeira SAD - César Carvalho/Daniel Freitas (Braga) 18h30
- Munic. Fafe - ACFafe-Delta Belenenses - Eurico Nicolau/Ivan Caçador (Leiria) 18h30 - Pav. Ginásio
Sul - Sporting CP-Passos Manuel - Nuno Marques/Joao Correia (Aveiro) NOTA - O jogo FC Porto-
Sporting da Horta foi adiado para o dia 19 de Outubro.
 
 Publicado em sexta, 18 de setembro de 2015
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Águas Santas viaja até Braga para testar invencibilidade do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=df392bc5

 
19-09-2015 11:54
 
 A partida entre FC Porto e Sp. Horta foi adiada devido aos compromissos europeus da formação do
Porto.
 
 O ABC recebe este sábado o Águas Santas
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC/UMinho recebe este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga (17 h.) o Águas Santas
Milaneza, em jogo da quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1. À partida, trata-se do jogo
mais interessante desta ronda que vê adiado para 19 de Outubro o encontro entre FC Porto e Sporting
da Horta, devido aos compromissos europeus da equipa de Ricardo Costa.
 
 Seja em Braga ou na Maia, os jogos que colocam frente a frente ABC e Águas Santas são (quase)
sempre promessa de bons espetáculos e partidas equilibradas, já que frente a frente estão equipas
que se conhecem muito bem, orientadas por técnicos experientes e que têm à sua disposição planteis
interessantes. Daí que o resultado seja quase sempre improvisível e prognosticar não seja fácil. O jogo
deste sábado não foge à regra e por isso não se antecipa qualquer vaticínio que não passe além da
quase garantia de um bom jogo da andebol, dirigido por uma das melhores duplas de árbitros
internacionais portugueses. Tudo a postos, pois, para uma boa tarde de andebol.
 
 Dos outros jogos, favoritismo claro na receção do SL Benfica à Artística de Avanca; do Sporting CP ao
Passos Manuel e do Madeira SAD na deslocação à Maia, onde vai medir forças com o Maia ISMAI.
 
 Se pretendermos equilíbrio, deveremos voltar as atenções para Fafe onde o Andebol Clube de Fafe
volta a jogar (depois de a meio da semana ter derrotado o Maia ISMAI) para desta vez defrontar o
Delta Belenenses. Depois de disputar os dois primeiros compromissos de forma pouco conseguida, o
Delta Belenenses teve já um desempenho muito positivo a meio da semana, na receção ao SL Benfica.
Qual das versões da turma de Beleém viajará até ao norte? Essa é uma pergunta com resposta só
mais para o fim da tarde de sábado.
 
 Jogos e árbitros para a quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1, a disputar este sábado:
 
 15h00 - Pav. Luz - SL Benfica-AA Avanca - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
 
 17h00 - Pav. Sá Leite - ABC/UMinho-AA Águas Santas Milaneza - Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(Madeira)
 
 18h00 - Pav. Maia - Maia ISMAI-Madeira SAD - César Carvalho/Daniel Freitas (Braga)
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 18h30 - Munic. Fafe - ACFafe-Delta Belenenses - Eurico Nicolau/Ivan Caçador (Leiria)
 
 18h30 - Pav. Ginásio Sul - Sporting CP-Passos Manuel - Nuno Marques/Joao Correia (Aveiro)
 
 O jogo FC Porto-Sporting da Horta foi adiado para o dia 19 de Outubro.
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 Ò eurico nicolau e ivan caçador

“o nosso sonho é mArCAr 
presençA nuns jogos olímpiCos”
A dupla de árbitros 
internacionais de andebol 
constituída por Eurico Nicolau e 
Ivan Caçador assinala 15 anos 
de carreira na arbitragem este  
ano. Os dois juizes fazem um 
balanço positivo da carreira e 
destacam a evolução a nível 
nacional e local 

este ano comemoram 15 anos de 
atividade como árbitros de andebol. 
Como descrevem estes 15 anos?

O gosto pelo andebol em geral e pela 
arbitragem em particular começou bem 
cedo, como jogadores, através do des-
porto escolar. Desta experiência à ativi-
dade federativa foi um curto passo com 
a inserção nos escalões de formação da 
SIR 1º Maio da Marinha Grande, pela 
mão do Professor António Santos. Ambos 
começámos aos 17 anos, o Ivan inicial-
mente apenas com as noções básicas 
das regras de jogo, começou por colma-
tar as ausências de árbitros até que efe-
tuou um curso de árbitro na Associação 
de Andebol de Leiria. No ano seguinte 
foi a vez do Eurico tirar o mesmo curso 
e formámos dupla. Desde esse dia que 
a nossa carreira nunca mais parou e já 
lá vão 15 anos repletos de partilhas de 
emoções e conhecimentos. São 15 anos 
de aprendizagem, onde nos sentimos 
gratos pelo facto da modalidade à qual 
escolhemos dar um pouco de nós, nos 
tenha retribuído tanto ao ponto de nos 
tornar melhores atletas e árbitros, mas 
acima de tudo melhores pessoas.

Que etapas foram mais marcan-
tes nesta década e meia de arbitra-
gem?

Ao longo destas épocas a nossa dupla 
já passou por todos os escalões e pro-
vas pelas quais poderíamos passar, mas 
obviamente se fizermos uma retrospetiva 
destes 15 anos há algumas etapas que 
gostaríamos de realçar como a aposta na 
nossa dupla por parte da então presiden-
te da Associação de Andebol de Leiria, 
Célia Afra, e do responsável pela arbi-

tragem Fernando Humberto Bernardes, a 
nossa presença no 1º Encontro Nacional 
em que participámos ainda como árbi-
tros regionais, os momentos em que atin-
gimos as insígnias de EHF e IHF, e todos 
os campeonatos da Europa e do Mundo, 
realçando aqui a nossa estreia no Mun-
dial de seniores masculinos na Croácia, 
em 2009, e as presenças no Mundial de 
Seniores Masculinos em Espanha 2013 e 
na ‘Final 4’ da Liga dos Campeões nesse 
mesmo ano. Todos os jogos da Liga dos 
Campeões são também para nós momen-
tos marcantes.

 A nossa dupla tem o privilégio de atu-
ar nestes palcos desde 2006, contando 
já com mais de duas dúzias de jogos 
nesta competição, alguns deles autênti-
cos hinos à modalidade como o Zagreb 
x Barcelona, o Kiel x Atletico Madrid, o 
Metalurg x PSG, o Kielce x Kiel da Fi-
nal4 de 2013, e mais recentemente o 
Kiel x Zagreb. É impressionante a envol-
vência destes jogos, a sua importância 
nas cidades que os clubes representam, 
o acompanhamento mediático e o apoio 
dos adeptos. 

se tivessem oportunidade de vol-
tar atrás, o que repetiriam e o que 
modificariam?

Se possuíssemos a experiência que 
hoje apresentamos certamente não repe-
tiríamos os erros nos jogos que por esse 
mundo fora fomos deixando. O erro irá 
existir sempre. O melhor árbitro não é o 
que não erra, mas sim o que erra menos! 
Apenas desejaríamos ter errado menos…

Modificar talvez não modificássemos 
nada! São 15 anos repletos de enrique-
cimento pessoal e sucessos desportivos! 
Se calhar, se modificássemos algo, o 
resultado de todo este trajeto não seria 
certamente tão produtivo. 

Como veem o panorama da arbi-
tragem do andebol em portugal?

Na nossa opinião faltam árbitros, fal-
tam jovens com vontade de abraçar esta 
vertente da modalidade. 

No entanto, e apesar da escassez a 
nível quantitativo, a qualidade dos nos-
sos quadros revela-se bastante interes-
sante, sendo Portugal pela primeira vez 
representado por 5 duplas Europeias/

Internacionais, e outros tantos Delegados 
EHF. Será urgente que a Federação, as 
Associações Regionais e os Clubes ado-
tem sistemas de captação e incentivo à 
prática da arbitragem junto dos mais 
novos para que o futuro próximo seja re-
cheado de duplas com elevada margem 
de progressão e capacidade de manu-
tenção do nível que as atuais consegui-
ram atingir.

e do andebol em geral?
O andebol português está novamente 

numa fase de reconhecimento. Os esca-
lões de formação marcam constantemen-
te presença em fases finais de mundiais 
e europeus. As equipas universitárias sa-
gram-se campeãs europeias e mundiais, 
a nossa seleção universitária conquistou 
recentemente o ouro nas Universíadas. 
Existem cada vez mais ações do Andebol 
4Kids e Andebol 4All, o que nos  leva 
a afirmar que a nossa modalidade está 
no bom caminho, faltando apenas que 
as nossas seleções nacionais seniores 
voltem a marcar presença nas grandes 
competições internacionais.  

Ivan Caçador, à esquerda, e Eurico Nicolau foram atletas da SIR 1º Maio
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estiveram ligados à sir 1º maio 
como atletas, de que forma contribuiu 
a instituição para que atingissem o pa-
tamar a que chegaram na arbitragem?

Esta prévia passagem pela modalidade 
enquanto atletas permite-nos ter uma noção 
dos esquemas defensivos e ofensivos, das 
técnicas de execução, do posicionamento 
dos jogadores no terreno e suas respetivas 
movimentações nos vários sistemas de jogo. 
Este conhecimento facilita-nos a leitura de 
todos os lances que temos que ajuizar, e 
auxilia-nos na correta aplicação das regras.

Para além de todas estas vantagens a 
nível técnico, a SIR 1º Maio foi a institui-
ção que nos incutiu o espírito de equipa, 
a camaradagem, o gosto pela modalidade. 
Foi neste clube que entraram dois meninos 
curiosos pela modalidade, se formaram e 
saíram dois árbitros para o quadro regional 
e nacional. Do muito que somos hoje, à SIR 
1º Maio, às gentes de Picassinos e da Mari-
nha Grande o devemos, por nos verem cres-
cer, por nos formarem e educarem, fazendo 
de nós seres mais completos.

Sentimo-nos verdadeiramente gratos por 
tudo o que por nós fizeram, e por todo o 
carinho que continuam a demonstrar, o que 
nos enriquece dia a dia enquanto atletas e 
seres humanos.

Como veem o crescimento do ande-
bol na marinha Grande?

O andebol na Marinha Grande vive um 
momento de excelência, fruto do empenho 
e determinação de todos os que fundaram o 
andebol nesta cidade e de todas as pessoas 
que compõem hoje a SIR 1º Maio. É neste 
momento um dos clubes mais organizados 
e melhor estruturados, capaz de atrair jo-
gadores, organizar fases finais nacionais, 
contratar novos quadros técnicos para a for-
mação, mover apoiantes, captar a atenção 
da comunicação social e autarquia, pelo 
que se avizinha um futuro muito risonho da 
modalidade na nossa cidade.

apesar de comemorarem 15 anos 
de carreira como árbitros, ainda têm 
muitos anos pela frente na arbitra-
gem, que objetivos querem concretizar 
nos próximos anos?

Acima de tudo, e apesar desta já longa 
caminhada, mantemos o mesmo espírito e 
a mesma vontade de querer sempre mais e 
melhor e ansiamos estar sempre nos gran-
des palcos e efetuar as melhores prestações 
possíveis e representar da melhor forma um 
país com pouca expressão na modalidade. 
Mais que um objetivo, o nosso sonho é con-
seguir marcar presença nuns Jogos Olímpi-
cos. ß
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equiPa alvinegra derroTou oS doiS adverSárioS

Sanjoanense vence torneio na corunha
A Sanjoanense garantiu a 

vitória no Torneo Internacional 
de Balonmano fiestas de San 
Roque y San Miguel, na Corunha, 
em Espanha, após vencer os dois 
jogos da competição.

No primeiro encontro a 
equipa alvinegra bateu a forma-
ção Balonman Àrtabro, por 26-
18, enquanto no jogo seguinte a 
Sanjoanense derrotou a Cronistar 
Bm Oviedo por 23-20.

De recordar que esta foi a 
segunda vez que a Sanjoanense 
participou nesta competição, 
que no ano passado teve uma 
denominação diferente. 

O evento serviu de prepa-
ração da equipa alvinegra para 
o Campeonato Nacional que se 
avizinha e marcou a estreia do 
atleta de 22 anos Rui Rodrigues, 
vindo do FC Gaia, que recente-
mente veio reforçar a primeira 
linha da formação de S. João da 
Madeira e trazer mais consistên-
cia ao plantel.

Já no próximo dia 13 de 
setembro a Sanjoanense realiza 
a abertura oficial da época com 

a realização de um torneio qua-
drangular de iniciados masculi-
nos. Competição que decorre ao 
longo de todo o dia e irá contar 
com a presença da Sanjoanense, 
FC Porto e S. Bernardo e servirá 
de mote para a apresentação da 
equipa sénior masculina, com um 
jogo com o FC Porto, agendado 
para as 14h45.

iniciadoS e juveniS 
PreSenTeS no 

Torneio “FacHo de 
HerculeS”

No último fim de semana as 
equipas de iniciados e de juvenis 
masculinos da Sanjoanense tam-
bém estiveram em Espanha para 
participar no Torneio “Facho 
de Hercules”, na cidade de La 
Corunha.

Foram três dias de muita 
competição que serviram para 
afinar o ataque aos campeona-
tos destes escalões em que a 
Sanjoanense deposita bastantes 
esperanças.

andebol
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