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Andebol
Município e Centro
Social de Mar
promovem Torneio
Internacional  
Prof. Manuel Ribeiro
A Câmara Municipal de Esposen-
de, em parceria com o Centro So-
cial da Juventude de Mar, e com
a colaboração da Associação de
Andebol de Braga, vai realizar,
nos dias 25 e 26 de Fevereiro, o
XIII Torneio Internacional de An-
debol Feminino Prof. Manuel Ri-
beiro.
Direccionada para os escalões de
formação Infantis, Iniciados e Ju-
venis, a competição será disputa-
da por cerca de 200 atletas fede-
radas, em representação dos
clubes Juventude de Mar, ABC
(Académico Basket Clube), Maia
Stars, Associação de Andebol de
Braga e Seis Do Nadal (Espanha). 
Os jogos vão repartir-se pelos pa-
vilhões desportivos do Centro So-
cial da Juventude de Mar e da Es-
cola Básica António Correia de
Oliveira, em Esposende.
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A 
Câmara Munici-
pal de Esposende, 
em parceria com o 
Centro Social da Ju-

ventude de Mar, e com a 
colaboração da Associação 
de Andebol de Braga, vai 
realizar, nos dias 25 e 26 
de fevereiro, o XIII Tor-
neio Internacional de An-
debol Feminino Prof. Ma-
nuel Ribeiro.

Direcionada para os es-
calões de formação Infan-
tis, Iniciados e Juvenis, a 
competição será disputa-

da por cerca de 200 atletas 
federadas, em representa-
ção dos clubes Juventude 
de Mar, ABC (Académico 
Basket Clube), Maia Stars, 
Associação de Andebol de 
Braga e Seis Do Nadal (Es-
panha). Os jogos vão re-
partir-se pelos pavilhões 
desportivos do Centro So-
cial da Juventude de Mar e 
da Escola Básica António 
Correia de Oliveira, em 
Esposende, decorrendo 
entre as 8h30 e as 18h00, 
com entrada livre.

Andebol em Esposende

Torneio “Prof. Manuel Ribeiro”
dias 25 e 26 de fevereiro

A par da vertente com-
petitiva, a iniciativa vol-
tará a proporcionar mo-
mentos de reflexão e 
debate em torno da mo-
dalidade. Assim, no dia 24 
de fevereiro, sexta-feira, 
às 21h30, no Fórum Mu-
nicipal Rodrigues Sam-
paio, terá lugar a tertúlia 
“Andebol em Esposen-
de – uma Visão do Prof. 

Manuel Ribeiro”. A ini-
ciativa pretende home-
nagear aquele que foi o 
principal impulsionador 
da modalidade no con-
celho, no ano em que se 
assinalam 10 anos do seu 
desaparecimento, colo-
cando em relevo a sua vi-
são humanista do despor-
to em geral e do andebol 
em particular.

D
R
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A?".A.A0.",  zupo Eouisomm  

JÁ ENCONTROU NOVO CLUBE 
Uma semana depois de ter deixado o 
Sporting, não resistindo à derrota no clássico 
contra o FC Porto, o técnico Zupo Equisoain, 
de 54 anos, já tem novo clube, assumindo o 
comando do Benidorm, último classificado 
da Liga Asobal, de Espanha. Zupo foi duas 
vezes campeão no país vizinho com o 
Portland de San Antonio, equipa que levou 
também ao título europeu. 
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Escola de Andebol Falcão - Pinhel já conhece adversários da fase final
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Fevereiro de 2017
 
102 Views
 
A Escola de Andebol Falcão - Pinhel passou à 2ª Fase do Campeonato Nacional de Andebol - Juvenis
Masculinos fruto de uma época marcada por bons resultados, vão agora competir a nível nacional.
 
O sorteio realizado no passado dia 13 de fevereiro, na sede da Federação de Andebol de Portugal,
ditou que a equipa pinhelense fique inserida na Zona 2, onde também estão as seguintes equipas:
 
- A.A. Avanca;
 
- Académico de Viseu;
 
- Batalha Andebol Clube;
 
- CAIC - Cernache;
 
- C.D. São Paio de Oleiros;
 
- G.F. Empregados do Comércio - Santarém;
 
- SIR 1º Maio - Marinha Grande.
 
Uma nova aventura ambiciosa para a turma pinhelense que vai tentar dar o seu melhor.
 
Por:MP/AP
 
17 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Festa do Andebol junta crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Oliveira
de Frades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-02-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cf89a332

 
O Município em parceria com o Andebol Clube de Oliveira de Frades, a Associação de Andebol de
Viseu, a Federação Portuguesa de Andebol e o Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades
encontra-se a promover a décima edição do FESTAND - Festa do Andebol.
 
Esta iniciativa destina-se aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e tem como objetivo incentivar as
crianças para a prática da modalidade de andebol, propiciando-lhes, assim, momentos de
aprendizagem e convívio.
 
Este evento que se encontra a decorrer no Pavilhão Municipal e nos Pavilhões Multiusos de Arcozelo
das Maias e de Ribeiradio terminará na comemoração do Dia Mundial da Criança com jogos de mini-
andebol.
 
17 de Fevereiro de 2017
 
Redacção
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A equipa júnior de andebol 
do Vitória qualifi cou-se 
para a 2ª fase da II Divisão 

Nacional, onde vai disputar a su-
bida à elite. Pela frente, terá Al-
mada, CDE Camões, Cister, Ponte 
Sor e Torreense. O primeiro jogo 
desta etapa da competição está 
agendado para dia 5, no Pavilhão 
Antoine Velge, frente ao Cister. 

Andebol 
júnior
na 2ª fase
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Numa entrevista recente ao diário 
alemão Bild, o diretor técnico da 
FIFA, Marco Van Basten, referiu oito 

medidas que, na sua opinião, poderiam ser 
tomadas para que o futebol fosse “melhorado 
e mais honesto”. Van Basten não é um mero 
diretor-técnico. O seu percurso de futebolista 
ao serviço de Ajax, Milan e seleção holandesa, 
em que se fi rmou como um dos melhores 
de sempre da história do futebol, e até a 
experiência enquanto treinador (Holanda, 
Ajax, Heerenveen, AZ Alkmaar) concedem-
lhe o estatuto de voz autorizada e a sua atual 
função possibilita-lhe infl uenciar a forma como 
o futebol é organizado.
As medidas preconizadas foram as 
seguinte: Fim do fora de jogo (a título 
experimental); Penalizações de tempo em 
vez de cartões amarelos (jogadores excluídos 
temporariamente); Shootout em vez de grandes 
penalidades; Expulsão por acumulação de 
faltas; Últimos dez minutos com o relógio 
a parar; Calendário mais reduzido; Só o 
capitão pode protestar com o árbitro; Mais 
substituições (caso haja prolongamento). 
Ou seja, quatro delas estão relacionadas 
direta ou indiretamente com a arbitragem. E 
compreende-se… Os árbitros são o elo mais 
fraco do futebol.
Quase sem adeptos e, pela função que 
desempenham, com a capacidade de 
condicionar o desfecho de uma partida, os 
árbitros são frequentemente instrumentalizados 
por dirigentes e treinadores, como forma de 
justifi cação dos insucessos das equipas que 
dirigem e treinam. São um alvo fácil, no fundo. 
Mesmo os poucos que admiram o seu trabalho 
– em regra, pessoas do sector da arbitragem 
– raramente verbalizam a sua admiração, seja 
por lutas no sector ou por necessidade de 
afi rmação pessoal enquanto comentadores na 
comunicação social. O erro é sempre o objeto 
da apreciação pública e raramente se evidencia 
sufi cientemente, como merece, uma boa 
arbitragem.
Apesar das notórias difi culdades que as regras 
do jogo representam para o trabalho dos 
árbitros, estes são, no futebol profi ssional e 
quando comparados com outras atividades, 
muito bem pagos e, por isso, sujeitos ao 
escrutínio público. Porém, mesmo tendo 
em conta a tal difi culdade no desempenho 
da função induzida pelas regras, há aspetos 
que considero negativos e que poderão 
ser melhorados. Cingindo-me ao futebol 
português, parece-me evidente a incapacidade 
generalizada dos árbitros em gerirem as 
partidas, nomeadamente no que diz respeito ao 
capítulo disciplinar e ao antijogo.
Mas como bem diz o título da crónica, esta 
trata da defesa da arbitragem. Van Basten 
avançou com penalizações de tempo em vez 
de cartões amarelos, expulsão por acumulação 
de faltas, paragem do relógio nos últimos dez 
minutos e exclusividade dos protestos conferida 
aos capitães de equipa. Por outras palavras, 
Van Basten reconhece que o fairplay é, grosso 

modo, “uma treta”. Jogadores e treinadores 
socorrem-se das regras e da inabilidade dos 
árbitros para condicionar os jogos, evoluindo 
a forma como o fazem com o mesmo ritmo da 
evolução física e tática do jogo. As instâncias 
do futebol, pelo contrário, revelam inércia 
quanto à necessidade de adaptação à evolução 
do futebol e, muitas das vezes, avançam o 
argumento inqualifi cável de que o erro faz 
parte do jogo, assim como uma suposta 
necessidade de “democratização” do futebol 
(nem todos os países e divisões poderiam 
utilizar os meios tecnológicos, por exemplo) 
que, por outras palavras, não mais é do que 
um nivelamento por baixo da qualidade da 
arbitragem.
Numa indústria que movimenta biliões 
de euros anualmente, será, no mínimo, 
anacrónico, constatar que o erro faz parte do 
jogo e pouco ou nada se fazer para minimizar 
as ocorrências do mesmo. Os anos de atraso 
na aplicação (experimental) da tecnologia 
“olho de falcão” na linha de baliza foram 
imorais (no ténis já é utilizado desde 2001, 
no futebol foi testada pela primeira vez em 
2012). O alargamento da equipa de arbitragem 
(com árbitros de baliza, que ajudam mas não 
resolvem o problema de um só árbitro ter que 
cobrir uma área imensa) fi ca ainda aquém de 
outras modalidades. O controlo do tempo 
de jogo é quase arbitrário e tendencialmente 
favorável às equipas que procuram encurtar 
o tempo útil de jogo. A aplicação dos cartões 
amarelo e vermelho é nitidamente subjetiva. 
Ou ainda, só para dar um exemplo caricato, é 
incompreensível que um árbitro, ao admoestar 
um jogador com um cartão amarelo, tenha que 
perder tempo com o seu registo.
O conservadorismo característico do futebol é 
pernicioso para a modalidade e nem percebo 
porque as raras alterações bem-sucedidas não 
são motivadoras de uma maior predisposição 
para tornar o jogo, como disse Van Basten, 
“melhor e mais honesto”.
Tempos houve – e refi ro-me à era moderna do 
futebol (início das competições europeias) – 
em que a regra do fora-de-jogo era diferente 
(em linha era considerado fora de jogo), as 
substituições não eram permitidas, não havia 
cartões amarelos nem compensação formal por 
perda de tempo, ou os guarda-redes poderiam 
jogar com as mãos a bola atrasada por colegas 
de equipa. Talvez sejam estas as alterações no 
futebol mais signifi cativas nas últimas seis 
décadas(!) e todas representaram um aumento 
qualitativo do espetáculo futebolístico. Houve 
várias alterações de pormenor (uso do spray 
para defi nir o local de marcação de um livre e 
a distância da barreira é uma delas), a grande 
maioria melhorou o jogo e, mesmo assim, 
é com enorme relutância que sugestões de 
mudanças das regras são acolhidas, o que me 
parece insólito. E depois sobra a fi gura da 
equipa de arbitragem, imensamente contestada, 
regularmente alvo de suspeitas e, porque 
não assumi-lo, frequentemente incapaz de 
desempenhar a função com sucesso.
É bom dizer que os restantes agentes do 
jogo não ajudam a arbitragem. As tentativas 
de condicionamento de árbitros, por 
vezes a roçar a coação, são encaradas com 
normalidade. Os protestos, após prejuízos, e 
o silêncio, após benefícios, descredibilizam a 
mensagem quando esta se trata de propostas 
de melhorias do sector. O fairplay é “uma 
treta” e a comunicação social, por norma, não 

se coíbe de elogiar as equipas e/ou jogadores 
bem-sucedidos, mesmo que o sucesso 
tenha sido obtido recorrendo ao antijogo. 
O árbitro é sempre considerado o elo mais 
fraco, desculpabilizando-o desse modo com 
referências genéricas à difi culdade da função, 
sem que se perceba o que motiva essas 
difi culdades e se procure resolvê-las… O erro 
fará sempre parte do jogo, mas tal não signifi ca 
que não deva ser reduzido. O futebol, neste 
aspeto, está muito atrasado em relação a outras 
modalidades.
Há casos simples, que poderiam ser melhorados 
facilmente. Uma das maiores difi culdades está 
relacionada com a área coberta pelo árbitro, 
que o obriga a acompanhar de perto atletas 
sobredotados fi sicamente e a tomar decisões 
em décimas de segundo. Em média, nas 
competições internacionais, o terreno de jogo 
tem 105 metros de comprimento e 70 metros 
de largura (7350 m2). Um árbitro principal é 
auxiliado por dois árbitros nas linhas laterais e 
há a possibilidade de ter ainda dois árbitros de 
baliza a apoiá-lo. O chamado quarto árbitro 
ocupa-se de aspetos não técnicos. Se houver 
os tais árbitros de baliza, a área por árbitro é 
1470 m2. Caso contrário, é 2450 m2. Como 
há 22 jogadores em campo, são 4.4 ou 7.3 
por árbitro. No basquetebol, em que há três 
árbitros de campo, a área de jogo é de 420m2 e 
há dez atletas em campo, caberá a cada árbitro, 
grosso modo, cobrir 140m2 e 3.3 jogadores 
por árbitro. No futsal, são cinco jogadores por 
árbitro e a área coberta por cada juiz é cerca 
de 450 m2. Dois árbitros fariam um melhor 
trabalho certamente.
Outro exemplo respeita o tempo de jogo. 
Todas as modalidades de pavilhão, ao contrário 
do futebol, preveem a paragem do tempo. 
Há diferenças entre elas, mas em nenhuma 
é concedido tempo adicional pela equipa de 
arbitragem. No basquetebol, o tempo só não 
pára após um cesto (excetuando nos últimos 
dois minutos), no andebol pára sempre que 
os árbitros entendem que a paragem será mais 
demorada que o considerado normal para cada 
situação de jogo, no futsal para em quase todas 
as situações. O curioso é que, não obstante 
as diferenças do tempo de jogo entre estas 
modalidades e as especifi cidades de cada uma, 
regra geral os jogos duram cerca de uma hora 
e 45 minutos, à semelhança do futebol. Jogos 
de 60 minutos com paragem do relógio em 
determinadas situações poderia ser a solução 
contra o antijogo.
Finalmente, embora mais exemplos poderiam 
ser dados, a utilização de ferramentas de 
apoio à decisão. No basquetebol, o uso 
de vídeoárbitro é permitido em algumas 
situações como determinar se a bola foi 
lançada no tempo de jogo, entre muitas 
outras. No râguebi há um quarto árbitro que, 
caso a equipa de arbitragem não chegue a um 
consenso na avaliação de um lance, poderá 
socorrer-se de imagens televisivas. No ténis há 
muitos anos que o “olho de falcão” é utilizado 
de forma generalizada. Porque não no 
futebol? Os testes não têm corrido bem, mas 
aperfeiçoando o uso de tecnologias (aliás, os 
intercomunicadores são uma boa ferramenta 
e já são usados), as arbitragens serão melhores 
e o futebol só terá a ganhar com isso. Pela 
paixão que desperta e pelo dinheiro que 
movimenta, o futebol não poderá continuar a 
resistir ao progresso. Por um futebol melhor e 
mais honesto!

Em defesa da arbitragem

JOÃO TOMAZ 
Gestor

joaotomaz77@gmail.com
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