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A1 Tiago Rocha marca e fixa vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-11-2014

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b726ebb2

 
pivô é peça fundamental do wisla plock na polónia
Em jogo antecipado da 11.ª jornada da Superliga da Polónia, o pivô Tiago Rocha esteve irrepreensível
no triunfo (37-29) da sua equipa, o Wisla Plock, na visita ao reduto do Szczecin. O internacional
português marcou 3 golos e fixou o resultado final, permitindo que o seu emblema mantenha o 2.º
lugar (19 pontos). OKielce venceu (45-25) o Zaglebie e lidera (22).
Refira-se que o Wisla Plock, depois do excelente empate (30-30, com 4 golos de Rocha), na
Dinamarca, frente ao Kolding, visita amanhã o Besiktas, na Turquia, para o Grupo B da Champions.
Nantes perde
Em França, o Nantes, limitado com lesões e sem o primeira-linha português Wilson Davyes, perdeu
(25-27) em Dunkerque e desceu ao 5.º lugar (14 pontos). Comanda o Montpellier (20).
Espanha
Na Liga de Espanha, o Anaitasuna, de Jorge Silva, só joga amanhã em Cangas, mas o Granollers, que
recebe (domingo) o Sporting na EHFCup, foi ganhar (26-25) a Huesca. Já o Ademar, adversário
amanhã do FCPorto na mesma prova, perdeu (37-42) ante o Puerto Sagunto.
 
 
 , 28 novembro de 201400:21
 
A.R. Carlos Barroso
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A4 Maquisardes intensificam preparação para nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=172ae983

 
O FC Bravos do Maquis possui mais de 70 andebolistas.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas juvenil e júnior de andebol do Bravos do Maquis entraram na fase derradeira de
preparação tendo em vista os campeonatos nacionais das categorias, a decorrerem em janeiro
próximo nas províncias da Huíla e Benguela, respetivamente.
 
 Os juniores masculinos têm a missão de conquistar o pódio, após fracasso na edição anterior em que
terminaram em segundo lugar, daí alguma rigidez na execução dos lances à longa distância, passes de
bola, assim como o aperfeiçoamento do batimento da bola e desmarcações.
 
 Em juvenis masculino, a tarefa é menos pressionante, uma vez que a meta é melhorar as
performances, depois de ficarem em nono lugar no campeonato passado.
 
 Por falta de jogos com equipas mais fortes, os mais de 70 atletas jogam entre si, com intuito de
manterem os níveis competitivos exigidos nos campeonatos nacionais para preservarem a condição
atlética e física.
 
 O FC Bravos do Maquis possui mais de 70 andebolistas que constituem duas equipas juvenis em
ambos géneros (masculino e feminino) e uma de juniores masculinos.
 
 27-11-2014 21:56As equipas juvenil e júnior de andebol do Bravos do Maquis vão disputar em
janeiro os campeonatos nacionais das categorias.
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O número aproxima-se 
das 40 crianças e Paula 
Mugeiro acredita que con-
tinuará a crescer. Esta trei-
nadora da estrutura técnica 
da Associação Desportiva 
Albicastrense (ADA), que 
intervém desde o início 
desta temporada no setor 
masculino, após uma car-
reira de muitos anos no 
feminino, mostra-se entu-
siasmada com o resultado da 
captação e não tem dúvidas 
que o caminho é este. “Uma 
base alargada é determi-
nante. Acho que o trabalho 
de recrutamento está a ser 
bem feito e a melhorar. Os 
jovens estão a gostar. Ainda 
no último sábado participá-
mos no Festand da Casa do 
Benfi ca. Em janeiro, quan-
do os infantis começarem a 
competição, veremos como 
as coisas correm”.
A tradição que o andebol 
tem em Castelo Branco 
escapa às novas gerações, 
mas quem está na ADA não 
abdica de desafi ar os jovens 
a conhecerem a modalida-
de. O clube tem equipas em 
todos os escalões e compete 
a nível inter-regional e na-
cional. 
Sábado passado, acompa-

ALBICASTRENSE ESTÁ A CONSEGUIR RECRUTAR MAIS JOVENS PARA O ANDEBOL

Em nome da tradição
BASE Paula Mugeiro, da estrutura técnica da Associação Desportiva Albicastrense, salienta 
o aumento do número de crianças que surgem a querer jogar andebol.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

nhámos o jogo dos juve-
nis com o Empregados do 
Comércio, de Santarém, 
que terminou igualado a 
28 golos. É o campeonato 
nacional da 2.ª divisão. No 
seu alinhamento 4, com 
adversários dos distritos de 
Portalegre, Santarém e Lei-
ria. Um desfecho que anima 
os jovens, depois de derrotas 
nas rondas iniciais.
Paula Mugeiro é, também, 
a responsável técnica por 
esta formação. Quer ver os 
jovens a crescer em com-

petição, corrigindo aspe-
tos que ainda estão verdes: 
“quando querem e fazem 
as coisas como devem ser, 
fazem golos e discutem o 
marcador. Falta-lhes ainda 
serenidade nos momentos 
de maior pressão. Querem 
fazer golos rapidamente”, 
caracteriza. 
“Independentemente de 
estarmos a ser prejudicados 
pelas arbitragens, muito 
mesmo, estes jogadores têm 
capacidade para ganhar a 
qualquer das equipas com 

quem já jogaram. Estamos 
com algumas baixas e há 
atletas que chegaram re-
centemente ao andebol. 
Estão a integrar-se e pode-
rão complementar bem este 
grupo”.
Ainda assim, para a trei-
nadora, “mais importante 
que ganhar jogos, é que 
haja um processo contínuo 
de aprendizagem. Saberem 
que o andebol é um jogo 
coletivo, não pode ser jo-
gado individualmente. É 
o sete que tem de resolver 

as questões que as partidas 
colocam”.
Pa u l a  Mu ge i ro  e s tá  a 
apreciar a experiência no 
andebol masculino, mas 
lamenta a condicionante 
de espaços para o treino: 
“esta equipa, por exemplo, 
deveria treinar três vezes 
por semana, mas está limi-
tada a duas sessões, uma das 
quais apenas de uma hora 
no pavilhão da Boa Espe-
rança. No Afonso de Paiva 
ou na Superior de Educação 
pedem balúrdios e a ADA 
neste momento não tem 
disponibilidade fi nanceira 
para isso”.

NOMES. A equipa juvenil 
conta com os seguintes jo-
gadores: Filipe Correia, Gui-
lherme Pereira, João Lucas, 
João Barreto, Guilherme 
Silva, Guilherme Pombal, 
João Roque, Gonçalo Este-
ves, João Belo, João Faria, 
Gonçalo Martins e João 
Negrão.
Entretanto, a equipa sénior 
iniciou com uma derrota 
(13-21) em Leiria (Juve Lis) 
a sua participação no CNS 
masculino (Zona 3). No 
próximo domingo, dia 23, 
recebe o mesmo adversário, 
mas para a 2.ª eliminató-
ria da Taça de Portugal, às 
18H00.

Grupo juvenil está a disputar a 2.ª divisão nacional
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Silvino Cardoso

Contra tudo e contra todos, o
andebol do Académico man-
têm-se em actividade nas pro-
vas nacionais. No próximo sá-
bado, começa o Campeonato
Nacional da 3.ª Divisão e tal
como aconteceu na época pas-
sada, a fase é organizada pela
associação aveirense. A forma
como está a ser realizado o re-
ferido campeonato está a cau-
sar algum mal-estar entre os
amantes da modalidade na re-
gião. 

O facto de ser uma associa-
ção rival a realizar a prova, dei -
xa a ideia a muitos que seguem
o desenrolar da modalidade
com algumas desconfianças
sobre a seriedade nos encon-

tros em que estão envolvidas
as duas equipas do distrito de
Viseu, o Académico de Viseu e
a Associação Desportiva de
Educação Física (ADEF) de
Carregal do Sal.

Na última temporada fica-
ram algumas queixas e não é
de admirar que no campeo-
nato que se inicia este sábado
também venham a verificar-
se. Contando que esses re-
ceios não se vão concretizar,
cabe afirmar que o habitual
'cliente', o Académico de Viseu,
vai iniciar o campeonato for
de casa, precisamente em Es-
pinho. 

Tendo em conta que na Taça
de Abertura, que serviu prati-
camente de preparação das
equipas para enfrentarem o
campeonato, o conjunto co-
mandado João José conseguiu
vencer os espinhenses, há a es-

perança de que os viseenses
regressem com um resultado
bastante positivo. 

A ADEF de Carregal do Sal,
que na mesma Taça de Aber-
tura acabou na última posição,
sem ter vencido qualquer en-
contro, vai receber em casa a
Associação Cultural do Monte,
um dos concorrentes aos pri-
meiros lugares. O favoritismo
vai a equipa forasteira, mas a
experiência que já obteve pode
levar o ADEF a cometer uma
surpresa.

A principal candidata ao pri-
meiro lugarl, a equipa do Es-
tarreja, vai jogar no sem am-
biente frente ao Beira Mar, ou-
tra equipa que pretende dis-
cutir as posições cimeiras.
Com maior ou menos dificul-
dades, o Estarreja Andebol
Clube deverá chegar ao fim da
partida como vencedor. |

Andebol
Camp. Nac. 3.ª Divisão

Académico começa
Nacional da 3.ª 
Divisão em Espinho
Arranque São duas as equipas do distrito do Viseu que 
vão disputar uma das fases do Campeonato Nacional de 3.ª
Divisão, organizada pela Associação de Andebol de Aveiro

Académico de Viseu começa campeonato em Espinho
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ANDEBOL FEMININO
| Carlos Costinha Sousa | 

O andebol feminino da Didáxis
teve um fim-de-semana de su-
cesso com cem por cento de vi-
tórias nas partidas disputadas.

A Didáxis teve que defrontar
no mesmo fim-de-semana o

ABC/Manabola nos escalões de
seniores, juvenis e infantis.

As juvenis receberam a equipa
de Braga e goleram as adversá-
rias por 51-9. As seniores e in-
fantis deslocaram-se ao Pavilhão
Flávio Sá Leite e venceram os
respectivos jogos por números
que espelham a superioridade

das atletas da Didáxis. As senio-
res venceram por 24-16 e salvo
os primeiros minutos de jogo,
estiveram sempre na frente do
marcador. As infantis encerra-
ram esta jornada tripla contra o
ABC/Manabola com uma vitória
de forma concludente por ex-
pressivos 20-8.

DR

Equipa sénior da Didáxis conquistou o triunfo, por 24-16, sobre o ABC/Manabola

Didáxis com jornada
cem por cento vitoriosa
FIM-DE-SEMANA de sucesso do andebol feminino da Didáxis que conquis-
tou o triunfo em todos os jogos disputados.
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Formação de S. Pedro do Sul 
não desiste do 1.º lugar

Ao vencer no reduto do An-
debol Clube de Salreu de
forma convincente, a APAE de
S. Pedro do Sul não desiste da
luta para chegar ao primeiro
lugar. 

A diferença de 11 golos na
partida diz bem da superiori-
dade da turma sampedrense
que mantém a “guerra” contra
o Alavarium Andebol Clube
pela liderança. 

No entanto a turma avei-
rense tem demonstrado que
será difícil que algum concor-
rente lhe venha a impor qual-

quer derrota ou até mesmo
um empate. 

É que os 377 golos que já
conseguiu em oito jogos dizem
bem do seu poderio.

O Andebol Clube de Oliveira
de Frades esteve muito pró-
ximo de regressar de Canelas
com uma vitória, pois perdeu
apenas pela margem mínima.
Um bom resultado que servirá
de incentivo às jovens olivei-
renses. 

A Escola de Andebol de Moi-
menta da Beira que está em
penúltimo lugar teve de cum-
prir a sua folga, o que não lhe
permitiu somar qualquer
ponto. |

Andebol feminino
Nacional de Juvenis

RESULTADOS
Espinho-Alavarium AC                 26-45
Salreu-S.Pedro do Sul                        9-20
Canelas-Ol. Frades                           37-36
Valongo Vouga-Ilhavo AC          48-15

CLASSIFICAÇÃO
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium AC       8       8    0      0  377-14324
S. Pedro Sul              8       6    0      2  216-12920
Valongo Vouga    7       6    0      1  253-14719
AA Espinho              7       5    0      2  210-18417
ADA Canelas         7       3    0      4  179-20913
AC Ol. Frades         7       2    0      5  172-18211
AC Salreu                   7       2    0      5  134-18811
Moimenta Beira 7       1    0      6  120-229    9
Ilhavo AC                    8       0    0      8   71-321     8

PRÓXIMA JORNADA
EA Moimenta da Beira-CP Val-
ongo Vouga, Ílhavo AC-ADA
Canelas,  Andebol Clube de
Oliveira de Frades-AC Salreu e
APAE S. Pedro do Sul-AA Espinho.
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ABC de Nelas folgou e mantém 
a “lanterna vermelha” em juvenis

A equipa do ABC de Nelas está
a disputar o campeonato na-
cional de juvenis masculinos,
mas até agora não ganhou
qualquer jogo. 

A concorrência é forte e a
turma nelense é muito jovem
e não tem tido grandes opor-
tunidades de mostrar o seu va-
lor. Espera-se que com o de-
correr da prova o ABC possa
melhorar para sair da posição
mais incómoda de qualquer
competição, o último lugar. 

Na jornada do passado fim-
de-semana, esteve de folga, o
que não lhe permitiu tentar ar-

recadar os eventuais três pon-
tos. 

Na próxima jornada, a for-
mação da região do Dão vai
até ao reduto do Águeda An-
debol Clube. Esta equipa não
é um candidato dos mais for-
tes e os nelenses até podem
aproveitar para regressarem a
casa com um óptimo resul-
tado.

A Casa do Povo da Vacariça
domina a seu bel-prazer a
pro va, liderando com uma
vantagem de sete pontos e
soma apenas vitórias em to-
dos os jogos já realizados. Na
última jornada ‘despachou’ de
forma clara outra das equipas
que também ainda não ven-

ceu na prova, o Ilhavo Ande-
bol Clube. |

Andebol
Nacional de. Juvenis

RESULTADOS
Feirense "B"-CAI Conceição    19-38
Vacariça-Ilhavo AC                          33-20
Pateira-S.Paio Oleiros                   38-16
Avanca-Agueda AC                    (adiado)
CLASSIFICAÇÃO
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CP Vacariça             7       7    0      0  208-14621
CAI Conceição     6       4    0      2  159-14514
AA Avanca               5       4    0      1  137-12113
CD Pateira                6       3    0      3  194-14912
Agueda AC               5       2    1      2  137-12710
S.Paio Oleiros        6       1    2      3  151-17310
Feirense "B"            6       1    1      4  143-197    9
Ilhavo AC                    5       0    1      4  109-162    6
ABC Nelas                 4       0    1      3   88-106     5
PRÓXIMA JORNADA
CAI Conceição-Ilhavo AC, CD
Feirense "B"-AA Avanca, Agueda
AC-ABC Nelas e CD S.Paio
Oleiros-CP Vacariça.
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g Terminou este fim de semana mais
uma jornada do campeonato nacional de
andebol desta feita a nona jornada. Nos
jogos que decorreram, este sábado, o des-
taque vai para a vitória do SCH frente ao
Santo Tirso, por uma unha negra, 32-31.
Na receção ao Santo Tirso, a formação da
casa sentiu grandes dificuldades para
confirmar o seu favoritismo. A equipa da
Eduardo Bulcão foi para mesmo o inter-
valo a perder por 14-16. 

Já o FC Porto recebeu e derrotou, o
Xico Andebol, por 37-20. Após este
resultado, prossegue na primeira posição,
mas agora com 27 pontos.

No Funchal, o Sporting CP venceu o
Madeira SAD, mas não foi uma vitória
fácil. Os “leões” entraram em campo
para vencer uma vez que só a vitória inte-
ressava, no entanto a equipa da casa esta-
va empenhada em dar luta. O Sporting
venceu por 25-32 e segura, assim, o

segundo lugar da classificação. 
O Passos Manuel foi ao Pavilhão

Flávio Sá Leite, perder com Liberty
Seguros ABC/UMinho. Ao intervalo, o
Liberty Seguros ABC/UMinho já ganha-
va por 18-11. O Passos Manuel ainda ten-
tou a todo o custo dar volta ao resultado
mas sem sucesso. O Liberty Seguros
ABC/UMinho confirmou assim uma
vitória confortável por 37-29. 

O Águas Santas Milaneza recebeu e
venceu o Delta Belenenses. A equipa da
casa entrou bem no jogo sem que
Belenenses conseguisse acompanhar,
que acabou por sofrer uma derrota por
31-24. 

Quanto ao Benfica visitou e venceu o
ISMAI. A equipa da casa entrou em

campo  motivada pela vitória na jornada
anterior. No entanto, o Benfica manteve o
seu favoritismo num jogo bastante equili-
brado, mas foi no segundo tempo que a
prestação da equipa lisboeta melhorou e
o Maia-ISMAI, já não conseguiu contra-

riar o marcador acabando por perder por
24-33. 

Segue na liderança com 27 pontos o
FCP, seguido do Sporting CP, com 24. O
Benfica é terceiro com menos um ponto.

O ABC é quarto e soma 17 pontos que

partilha com o Belenenses. O ISMAI tem
16 pontos e é o sétimo classificado. Os
mesmos pontos tem o Águas Santas, que
está na oitava posição. O SCH é nono e
soma 15 pontos, os mesmos que tem o
Passos Manuel que é décimo.

Xico Andebol e Santo Tirso, têm 10
pontos e são décimo primeiro e décimo
segundo respetivamente.

A décima jornada acontece, no próxi-
mo sábado e o jogo inaugural disputa-se
entre os dois últimos classificados. O
Santo Tirso recebe o Xico Andebol. O
SCH joga em casa com o Águas Santas e
o ABC visita o Belenenses.

O Benfica joga na Luz com o Madeira
SAD e o Sporting  recebe o Porto. O
ISMAI joga com o Passos Manuel.    SG

CAmPeONAtO FIDeLIDADe ANDeBOL 1 

ScH vence Santo tirso por uma unha negra 
DR
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ANDeBOL

SPORtING 
DA HORtA ReCeBe

ÁGUAS SANtAS 
PÁGINA O9
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ANDEBOL O JAC Alcanena apurou-
se, no passado dia 16 de novembro, 
para os oitavos de final da Taça 
Challenge de Andebol Feminino, 
ao vencer a equipa bósnia do ZRK 
Gorazde por 38-25, em jogo da 
segunda mão da terceira elimi-
natória desta competição, que se 
realizou no Pavilhão Desportivo 
de Alcanena.

A equipa de Alcanena foi sempre 
superior à formação bósnia, tendo 
chegado ao intervalo a vencer por 
21-10.

Patrícia Rodrigues, com 8 golos, 
e Neuza Valente, com sete, foram as 
melhores marcadoras da formação 
portuguesa.

No dia anterior, 15 de novembro, 
o JAC havia já derrotado a forma-

ção bósnia por 40-15, no encontro 
da primeira mão, também dispu-
tado em Alcanena.

Os dois jogos realizaram-se 
em Alcanena, num acordo entre 
as duas equipas, para reduzir
 custos. No encontro da 1ª mão, 
o JAC jogou na condição de visi-
tado e, no jogo da 2ª mão, como 
visitante.

Andebol JAC Alcanena na taça europeia
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Jovens de Oliveira de Frades 
sem argumentos em Canelas

A Associação Desportiva de
Andebol de Canelas foi mais
mais forte que o Andebol
Clube de Oliveira de Frades e
acabou por vencer em casa
com uma vantagem de sete
golos. O jogo não se previa fá-
cil para a equipa de Lafões,
tendo até em conta que a ADA

de Canelas é a líder do cam-
peonato só com vitórias. As ra-
parigas oliveirenses deram ré-
plica e valorizaram a vitória
da equipa da casa, marcando
31 golos. 

No outro jogo da jornada - e
como se esperava - a AA Espi-
nho não teve dificuldades em
'desbaratar' a turma do Ílhavo
Andebol Clube com uma vitó-
ria bastante gorda. |

Andebol feminino
Nacional de Juniores RESULTADOS

AA Espinho-Ílhavo AC                  32-13
ADA Canelas-AC Ol Frades   38-31)
CLASSIFICAÇÃO
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ADA Canelas         4       4    0      0    133-87  12
AA Espeinho          4       3    0      1    138-85  10
AC Salreu                   4       2    0      2  100-106    8
AC Ol.Frades          4       1    0      3  120-122    6
Ilhavo AC                    4       0    0      4    58-149     4
PRÓXIMA JORNADA
Ílhavo AC-AC Salreu e ADA
Canelas-AA Espinho. Folga o An-
debol Clube de Oliveira de Frades
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FIM-DE-SEMANA
| Carlos Costinha Sousa | 

O Arsenal da Devesa Andebol
esteve em grande destaque no
passado fim-de-semana, ao con-
quistar a vitória nos dois jogos
que realizou, a contar para o
Campeonato Nacional da II Di-

visão e para a Taça de Portugal.
No sábado, para o campeonato,

uma sempre complicada visita a
casa da AC Fafe terminou com a
vitória dos bracarenses por equi-
librados 21-23, em jogo que per-
mitiu ao arsenal manter o segun-
do lugar, a dois pontos do líder
Avanca.

Já no domingo, para a Taça de
Portugal, o adversário foi a for-
mação do Ílhavo que saiu da
deslocação a Braga vergada pela
maior qualidade da turma arse-
nalista e com uma derrota ex-
pressiva por claros 38-23, com-
pletando a ronda cem por cento
vitoriosa do Arsenal Andebol.

II Divisão Nacional e Taça de Portugal

Arsenal triunfal em ronda dupla
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Andebol //  1º Encontro Regional de Bambis realizado 
pelo CD Feirense

Evento foi uma excelente 
propaganda para a modalidade

Realizou-se durante toda a tarde do 
passado domingo, 23 de Novembro, 
no Pavilhão Gimnodesportivo da 
Escola EB 2/3 Fernando Pessoa 
o 1º Encontro Regional de Bambis 
de Andebol, com a presença de oito 
clubes, 12 equipas e mais de 120 
atletas dos quatro aos oito anos, 
que realizaram 30 jogos cheios de 
entusiasmo e emoção. As bancadas 
do gimnodesportivo também estive-
ram muito bem preenchidas durante 
toda a jornada.
Os jogos foram-se realizando a um 
ritmo diabólico, destaque para o 
CD Feirense, clube organizador do 
evento que se apresentou com três 
equipas, uma das quais em estreia 

absoluta, a sua equipa feminina de 
Bambis, que saboreou a vitória em 
dois encontros, esperando-se que 
sejam as primeiras de muitas.
Marcaram presença neste 1º En-
contro de Bambis de andebol as 
seguintes equipas: CD Feirense “A”, 
“B” e “C”, SC Espinho “A” e “B”, AD 
Sanjoanense “A” e “B”, AA Avanca, 
Estarreja AC, Alavarium, CP Vaca-
riça e SC Santo Tirso.
Muitos destes atletas tiveram opor-
tunidade de jogar pela primeira vez 
andebol, nesta magnífica tarde 
desportiva. Também Escola EB 2/3 
Fernando Pessoa fez a sua estreia 
absoluta numa organização desta 
envergadura.
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A19Cautchú leva o Andebol aos quatro cantos de Odemira - Atletismo Magazine
Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2014

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6bc23751

 
A FAP tem vindo a colocar no terreno, em parceria com diversas autarquias, escolas e outras
instituições, um projeto que visa reforçar a prática da nossa modalidade de norte a sul do país. Por
força desse trabalho, são vários os novos clubes a iniciar, ou a retomar, o andebol, um pouco por todo
o lado, ampliando assim, cada vez mais, o número de praticantes e visibilidade do Andebol no
panorama nacional.
 Hoje, deixamos aqui o testemunho de um desses novos projetos, numa reportagem que ocorreu
aquando da assinatura do protocolo de cooperação assinado entre a FAP, a C M de Odemira e o
Cautchú.
 
 Cautchú leva o Andebol aos quatro cantos de Odemira
 
 "Antes de jogar andebol, ou ia dormir, ou ia pintar ou ia desenhar. Às vezes ia ver televisão ou jogar
computador", conta a pequena Carolina, que agora já não fica em casa e prefere ir jogar andebol no
Cautchú, o mais recente clube do vasto concelho de Odemira.
 
 Carolina e Laura Fernandes são colegas de equipa e Laura acha o andebol "divertido e giro, porque
posso aprender um desporto novo, posso saltar, posso fazer tudo o que eu quero. A melhor parte do
treino é defender os remates, sou guarda-redes. Também já joguei muitas vezes à frente, mas gosto
mais de ser guarda-redes", diz, orgulhosa.
 
 No início de Novembro, o Cautchú, com o apoio da Câmara Municipal de Odemira e da Federação de
Andebol de Portugal (FAP), organizou o primeiro Encontro de Andebol Jovem, onde reuniu, pela
primeira vez, os cerca de sessenta minis e bambis que já fazem parte do clube, mais os dez infantis
masculinos e as sete infantis femininas.
 
 Pedro Almeida, Presidente da Direção do Cautchú e treinador, conta que "o clube vai fazer um ano em
dezembro, e é por isso um clube muito recente, que surgiu de um conjunto de pessoas ligadas à área
da educação física e desporto. Sentíamos que Odemira carecia de mais modalidades desportivas e
sentíamos que as atividades de pavilhão estavam pouco dinamizadas. Então juntámo-nos e decidimos
criar uma associação, o Cautchú, para começar a dar suporte a uma modalidade, o andebol, talvez um
pouco por minha influência, já que joguei 12 anos andebol no distrito de Viseu, de onde sou natural. O
passo seguinte foi apresentar o projecto à Câmara".
 
 A autarquia de Odemira não virou costas à oportunidade de dinamizar o desport o no concelho e
"aquilo que fizemos foi criar uma estrutura de maneira a que, nos próximos anos, a modalidade evolua
no Concelho de Odemira. O Encontro Jovem foi o primeiro momento, quisemos fazer dele uma festa
para os nossos jovens que já estão a praticar andebol em quatro locais do concelho de Odemira. A
ideia é que este seja o primeiro de muitos eventos onde os jovens de Odemira possam ter acesso a
uma modalidade que para nós é ótima e queremos que seja de excelência no nosso concelho",
assegura Helder Guerreiro, vice-presidente da CM Odemira.
 
 Gustavo Mendes é um dos pequenos andebolistas do Cautchú e o que mais gosta é de "jogar e ir à
baliza! O que mais gosto, nos treinos, são os jogos no final", diz, animado. A mãe, Dora Geirinhas, vê
o aparecimento do andebol com muito entusiasmo: "Estou a achar isto ótimo para Odemira. É a
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primeira vez que vejo desenvolverem um jogo dentro de pavilhão, era só futebol ou natação. é muito
bom vê-los aqui, acho que s e trabalha mais em equipa no andebol". E não esconde o orgulho de mãe:
"É sempre bom ver o meu filho no campo, porque acho que eles estão a trabalhar muito o espírito de
equipa e como esta é uma idade em que normalmente são um bocadinho egoístas em termos de jogo,
aprendem com o andebol que o importante é trabalhar em equipa, o que é ótimo""O andebol é fixe, é
divertido, podemos aprender coisas novas e podemos vir a formar uma equipa", diz-nos Simão
Casinha, enquanto espera pela sua vez de entrar em campo.
 
 Até a escolha do nome do clube foi meticulosamente pensada: "Tivemos logo o cuidado na escolha do
nome, evitando o nome de um dos locais, Odemira ou Santo António ou Vila Nova de Milfontes.
Queremos um clube transversal a todo o concelho. Assim, somos um clube do concelho e não da
freguesia A ou B. Temos é a possibilidade de treinar em sítios distintos onde temos pavilhões no
concelho. Ou seja, neste momento temos treinos em Od emira, em Santo António, em Vila Nova de
Milfontes e em Sabóia".
 
 Os pais também têm um papel fundamental para o Cautchú, porque, segundo Pedro Almeida, "por
deixarem os filhos praticar esta modalidade, que é uma modalidade que ainda não tem expressão no
concelho, muitos miúdos nunca tinham visto um jogo de andebol sequer, há sempre aquela ideia de
que o futebol "engole" tudo e os pais estão abertos a novas modalidades. E tem-nos ajudado no
sentido de levar os miúdos aos treinos, a trazer aos jogos e isso para nós é um apoio muito grande
porque não temos uma capacidade de transporte que permita transportá-los. "
 
 A Carolina, que treina no pólo de Santo António, acha que o andebol "é muito divertido. Também
gosto muito de jogar, aprendemos a viver em conjunto e a partilhar momentos. A parte mais divertida
do treino? Eu não sei, gosto de todas!", responde, com um grande sorriso. Quando lhe perguntamos
se, um dia, quer chegar à selecção nacional , responde sem hesitar: "Sim!".
 
 "Este novo clube, o Cautchú, traz um lado inovador. Aliás, já temos essa experiência ao nível do
atletismo, ter um clube apenas para todo o concelho, e um clube que consiga agregar a prática da
modalidade com jovens oriundos dos diferentes locais do concelho é uma experiência bastante
interessante e, para nós, muito motivadora", assegura Helder Guerreiro. "Apesar de ser saudável,
normalmente, haver uma competitividade intra-concelhia, quando queremos estruturar uma
modalidade de novo, é muito importante que surja um clube que seja capaz de ir buscar jogadores a
todo o concelho, porque somos o maior concelho do país, em área, bastante disperso em termos de
população e as questões de transporte para formamos uma equipa - que vamos ter, certamente, nos
próximos anos, uma equipa extremamente competitiva - obriga a que se escolham os melhores dentro
dos melhores que existem no concelho", afirma o vice-presidente.
 
 Pedr o Almeida fala em "carolice" no crescimento do Cautchú: "nós temos tido bastante apoio da
Câmara e da FAP. A Câmara tem-nos dado todo o apoio necessário à realização dos treinos, à criação
destes eventos, à divulgação e mostra todo o interesse para que nós consigamos levar este projecto
para a frente. A própria federação tem tido um contacto de proximidade connosco, que desde já
agradecemos, e sentimos que é um esforço que fazem para retribuir o nosso esforço. O clube está a
nascer, tem recursos muito escassos, é a carolice de todos que faz com que as coisas vão avançando
e, dessa forma, todo o apoio tem sido importante."
 
 Conta-nos o Sebastião Costa que, para trazer mais amigos para o andebol, lhes diz "que é divertido,
que vamos ter jogos e que às vezes vamos ganhar e outras vezes não!" A Laura, divertida, também
quer que os amigos se juntem a ela e tem argumentos muito fortes: "dizia aos meus amigos que no
andebol podes fazer o que quiseres, podes jogar à defesa ou a marcar golos e vais aos jogos e aos
treinos."
 
 O Cautchú está pronto a ser um projecto de sucesso, em Odemira: "As expectativas estão a ser
superadas. Nós tínhamos uma expectativa, até ao fim do ano, de ter alguns números, de ter algumas
actividades. Estamos a cumprir tudo o que delineámos, ficando até acima da expectativa. Isso é muito
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importante e dá-nos uma força tremenda para continuarmos a trabalhar e continuar a crescer",
garante Pedro Almeida.
 
 Se vives em Odemira e queres jogar Andebol, contacta o Cautchú, através do email Este endereço de
email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. .
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A22Fórum Olisipiadas realiza-se a 29 Novembro - Atletismo Magazine Modalidades
Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2014

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e69207d

 
No próximo sábado, 29 de Novembro, entre as 9h15 e as 17h45, realiza-se o Fórum Olisipiadas, no
Auditório da Escola Secundária Virgílio Ferreira.
 
 O modelo competitivo do Andebol será apresentado a partir das 10h00, por Luis Pacheco, do
Departamento Desportivo da Federação de Andebol de Portugal. Estarão presentes, na apresentação,
a vice-presidente Juliana Sousa, Marco Santos (Dep. Formação), Ana Maria Cabral, presidente da
Associação de Andebol de Lisboa (AAL) e, ainda, Paulo Monteiro, director técnico da AAL.
 
 Em seguida, nas salas do 1º andar da Escola Secundária Virgílio Ferreira, haverá uma sessão de
esclarecimento da comepetição de Andebol, a partir das 10h20 e com a duração de 30 minutos.
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  Corte: 1 de 1ID: 56814309 24-11-2014
Andebol //  Vitória dramática sobre o Boavista (32-31), após prolongamento

São Paio de Oleiros segue em frente na Taça
Num jogo com quatro partes 
distintas, o São Paio de Oleiros 
recebeu e eliminou o Boavista, na 
2.ª eliminatória da Taça de Por-
tugal, ao concretizar um golo no 
término da partida, na marcação 
de um livre de nove metros. Um 
final dramático que deu a vitória 
à equipa oleirense. Ao intervalo 
o São Paio de Oleiros vencia por 
19-15, depois de uma primeira 

parte com um ascendente claro 
da equipa da casa. No recomeço 
o ritmo de jogo abrandou e os 
boavisteiros aproveitaram para 
equilibrar o resultado, podendo 
mesmo ter conseguido a vitória, 
mas a sete segundos do fim do 
tempo regulamentar os oleirenses 
fizeram o 27-27, que levou o jogo 
para o prolongamento.
Na primeira parte do prolonga-

mento os Boavisteiros fizeram um 
parcial de 0-3. Já na segunda parte 
do prolongamento, nova inversão 
na evolução do resultado, com um 
parcial de 4-1, o jogo chegou ao 
fim com 31-31 no marcador, mas 
faltava marcar um livre de 9 metros 
antes de se passar aos livres de 7 
metros. Foi esse golo que possibi-
litou a passagem à próxima elimi-
natória da Taça de Portugal.
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MADEIRA SAD
PERDEU NA LUZ
Em partida da 10.ª jornada do "na-
cional" da I Divisão de andebol
masculino, o Madeira SAD perdeu
ontem com o Benfica, por 28-26.
No pavilhão n.º 2 da Luz, ao inter-
valo os madeirenses perdiam por
12-10. Na segunda parte,  recupe-
raram, com um parcial de 16-16,
mas não foi suficiente para anular
a desvantagem da metade inicial.

Página 25



A26

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,96 x 4,76 cm²
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Torneio de 
Andebol 
Adaptado 
na Batalha
O Batalha Andebol Clube or-
ganiza no sábado, no pavilhão
da vila, das 14h00 às 17h00, o I
Torneio de Andebol Adaptado
num evento que procura pro-
mover a igualdade.
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