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Avelino Conceição

� O Pavilhão Municipal de Estar-
reja, hoje e amanhã, e o Pavilhão
Adelino Dias da Costa/Avanca, no
domingo, recebem os jogos da ter-
ceira fase do Campeonato Nacio-
nal da 2.a Divisão de Juvenis Mas-
culinos, organizado pela Federa-
ção Portuguesa de Andebol, com o
apoio da Associação de Andebol
de Aveiro, do Município local e do
Estarreja Andebol Clube.

A equipa do clube anfitrião vai,
juntamente com as formações do
Perestrelo e Marienses, represen-
tantes da Madeira e dos Açores e
do Infesta, o outro segundo me-
lhor classificado do Continente,
discutir uma vaga na fase final,
onde já se encontram os vence-
dores de cada uma das três zonas

- Passos Manuel, Tarouca e ABC -,
este última o “carrasco” da equipa
estarrejense.

No jogo da última jornada da
segunda fase, disputado em Estar-
reja, e quando um empate servia
as suas pretensões do conjunto
aveirense, os bracarenses acaba-
ram venceram por um golo, nu-
ma partida imprópria para cardí-
acos, ficando apurada directa-
mente para a fase da discussão do
título nacional, ao vencer à série.

Agora com três jogos pela fren-
te, a equipa orientada por Car-
los Tavares vai tentar ficar em
primeiro lugar, que lhe dará aces-
so à disputa pela subida à Pri-
meira Divisão nacional, mas pa-
ra isso terá que vencer nesta fa-
se, cujos jogos começam hoje e
se disputam ao longo deste fim-
de-semana.

Numa perspectiva a participa-

ção do Estarreja nesta fase, o téc-
nico garante que a sua equipa
“está muito motivada”, apesar do
sentimento de tristeza que viveu
aquando do jogo frente ao ABC.
“Sabíamos que nos bastava um

empate, para estarmos directa-
mente na fase final, mas já sinto
que os jogadores ultrapassaram
essa tristeza, estando preparados
para os jogos importantes que ai
vêm, frisou.

Consciente das dificuldades
com que o grupo se vai deparar,
Carlos Tavares, olhando aos três
adversários, não tem dúvidas
que “vão ser três jogos muito dis-
putados”, com todas as equipas a
“terem possibilidades de passar
à faz seguinte”. Mas o treinador
avisa que o Estarreja, aproveitan-
do o factor-casa, “tem outras res-
ponsabilidades” e assume que
quer “vencer esta fase para atin-
gir o lugar que merecíamos ter
alcançado antes”.

Sabendo da importância que o
evento tem para a região, e a for-
ma como o concelho tem aposta-
do na modalidade, o técnico espe-
ra ter “muito público” nestes três
jogos - dois em Estarreja e o últi-
mo em Avanca, onde decorre a
última jornada desta fase - “para
nos apoiar nesta caminha difícil”
e que cada jogador “enriqueça em

termos de qualidade com esta
experiência nesta fase da prova”.

O conjunto de Carlos Tavares
tem ainda a seu favor, em termos
de dados estatísticos, o facto de ter
sido a equipa que fez mais golos
(336), registando uma média de 30
golos por jogo. Por outro lado, o
seu jogador Diogo Bastos é o se-
gundo melhor marcador da pro-
va, com 103 golos, o que lhe confe-
re uma média de dez golos por
jogo, menos um que o melhor
marcador, Ezequiel Guerra, do
Lamego, equipa que ficou em últi-
mo na série do Estarreja.l

EAC assume apuramento
A equipa de Juvenis Masculinos do Estarreja Andebol Clube vai tentar assegurar 
a última vaga para a fase da discussão do título nacional e da subida à 1.a Divisão

ANDEBOL

PROGRAMA

� HOJE (Estarreja)
Infesta-Estarreja 19h00

Perestrelo-Marienses 21h00

� AMANHÃ (Estarreja)
Estarreja-Marienses 15h00

Infesta-Perestrelo 17h00

� DOMINGO (Avanca)
Perestrelo-Estarreja 10h30

Marienses-Infesta 12h30

ESTARREJENSES querem vencer e festejar o apuramento em casa

D
.R
.
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Juvenis do Estarreja
disputam presença
na fase final nacional
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Os Juvenis masculinos estarrejenses vão tentar assegurar a última vaga para a fase final nacional que

dá a subida à 1.ª Divisão
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 O Pavilhão Municipal de Estarreja, hoje e amanhã, e o Pavilhão Adelino Dias da Costa/Avanca, no

domingo, recebem os jogos da terceira fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Juvenis

Masculinos, organizado pela Federação Portuguesa de Andebol, com o apoio da Associação de Andebol

de Aveiro, do Município local e do Estarreja Andebol Clube.

 

 A equipa do clube anfitrião vai, juntamente com as formações do Perestrelo e Marienses,

representantes da Madeira e dos Açores e do Infesta, o outro segundo melhor classificado do

Continente, discutir uma vaga na fase final, onde já se encontram os vencedores de cada uma das

três zonas - Passos Manuel, Tarouca e ABC -, este última o "carrasco" da equipa estarrejense.

 

 Consciente das dificuldades com que o grupo se vai deparar, Carlos Tavares, olhando aos três

adversários, não tem dúvidas que "vão ser três jogos muito disputados", com todas as equipas a

"terem possibilidades de passar à faz seguinte". Mas o treinador avisa que o Estarreja, que defronta

hoje (19 horas) o Infesta, aproveitando o factor-casa, "tem outras responsabilidades" e assume que

quer "vencer esta fase para atingir o lugar que merecíamos ter alcançado antes".
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Brincandebol em S. Sebastião
a associação de andebol 

da ilha terceira promove 
amanhã, sábado, no pavi-
lhão do complexo des-
portivo francisco ferreira 

Drummond, na Vila de são 
sebastião, entre as 10:00 e 
as 11:30, o Vii encontro de 
mini-andebol, designado 
Brincandebol.

recorde-se, a propósito, 
que o Brincandebol constitui 
uma festa de animação sócio-
desportiva para crianças dos 
7/8 aos 10/11 anos de idade 

das equipas de minis e bâmbis 
e está integrado no projeto da 
direção regional do Desporto, 
intitulado escolinhas do Des-
porto.  di
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Nacionais masculinos dos escalões de formação
Realizou-se a última jornada do nacional de Juvenis, 1ª fase zona 3, com o Lagoa A.C. a ir 
até à Cova da Piedade para jogar com o Ginásio do Sul, vencendo por 28-25.

Esta fase terminou com o Sporting a ficar no 1º lugar com 53 pontos, tendo a equipa de 
Lagoa ficado logo a seguir com 46.

Para o campeonato de Iniciados, 2ª fase grupo B zona 3, o Vela de Tavira venceu, em Ta-
vira, o C. A. Portalegre por 31-29, jogo a contar para a 11ª jornada.

A classificação é liderada pelo Samora Correia com 55 pontos, estando a equipa taviren-
se no 5º posto com 45.

A última jornada realiza-se dia 19 com o Vela de Tavira a visitar o Sporting.
Para a 3ª fase desta prova, a Federação de Andebol de Portugal escolheu a cidade de La-

goa como palco da realização dos jogos, no fim de semana de 18 a 20 de maio.
No dia 18, a partir das 18.30 horas, realiza-se o jogo C. D. Feirense - C. D. B. Perestre-

lo e, duas horas mais tarde, a equipa do Lagoa A.C. defronta os açoreanos do Sporting da 
Horta.

Dia 19, o jogo C. D. B. Perestrelo - Sporting da Horta começa às 16 horas e o Lagoa A.C. 
joga com o C. D. Feirense, duas horas depois.

Finalmente no dia 20, o Lagoa A.C. defronta o C. D. B. Perestrelo a partir das 10 horas e 
duas horas depois realiza-se o último jogo desta fase com o Sporting da Horta a defrontar o 
C. D. Feirense, ficando os dois primeiros classificados apurados para a 4ª fase.

A prova é organizada pela F.A.P. e tem o apoio da Associação de Andebol do Algarve, 
Lagoa A.C. e Câmara Municipal de Lagoa, decorrendo os jogos no pavilhão municipal Ja-
cinto Correia.

Para a 2ª divisão do mesmo escalão, 2ª fase zona 3, realizou-se a 9ª jornada com o Costa 
Doiro a perder, em Lagos, com o Torres Novas por 19-32, estando o Mafra na liderança com 
25 pontos e a equipa lacobrigense aparece no 6º lugar com 9.

A 10ª e última jornada realiza-se dia 19 com o Costa Doiro a ir ao Alentejo defrontar o 
Évora Andebol.

No nacional de Infantis, 2ª fase zona 3, realizou-se a 13ª jornada com o Lagoa A. C. a 
perder, em casa, com o Vitória de Setúbal “A” por 29-23, estando agora no 4º posto com 27 
pontos, menos 9 que o líder Benfica.

A 14ª e última jornada realiza-se dia 19 com o Lagoa A.C. a deslocar-se até Serpa para 
defrontar o C.C.P. local.
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Andebol aposta em formação
de base nas escolas
Federação de Andebol de Portugal e os centros de formação 
de associações de escolas dos distritos de Viseu e da Guarda 
assinaram protocolos de cooperação
� O protocolo de cooperação foi
assinado em Viseu, no âmbito
de um projecto de formação de
professores de Educação Física,
creditada, que pressupõe tam -
bém, a realização de um quadro
competitivo inter-turmas de an -
debol, a partir do 5.o ano de es co -
laridade, bem como a for ma ção
de alunos/árbitros, que fa rão o
controlo das competições.

Este protocolo, válido por
qua tro anos, foi assinado pelo
presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira, e por cada um dos dire c -
to res dos nove centros de for -
ma ção de associação de escolas,
que abrangem os 38 concelhos
dos distritos de Viseu e Guarda:
Escolas do Douro e Távora, Cas -
tro Daire e Lafões, Planalto Bei -
rão, Guarda-1, Guarda-Raia,
Mar co-Cinfães, Centro de For -
mação EduFor, Visprof e Cefop-
Lart. 

Na cerimónia de assinatura
es tiveram presentes os presi -
den te das associações de an -
debol de Viseu e da Guarda, Joa -
quim Escada e Miguel Fonseca,

res pectivamente, bem com o
presidente da Formand SA, Pe -
dro Sequeira, assim como au tar -
cas de Moimenta da Beira,
Man gualde, São Pedro do Sul,
Vi seu e Tondela e represen tan -
tes ligados às direcções dos
agru pamentos de escolas.

Na sua intervenção, Joaquim
Es cada, referiu a “importância
do projecto, interligado com

outros projectos da federação
pa ra a região, para alunos, es co -
las e clubes, na criação de uma
ba se sustentável.”

Em representação dos centros
de formação, Felisberto Lima
reforçou a ideia de que este é um
projecto com “grande viabili da -
de e um exemplo”, referindo
ain da que “apesar do protocolo
ser, agora, assinado, já está a

fun cionar, mesmo antes do mo -
mento formal”.

Por fim, o presidente da Fe de -
ração de Andebol de Portugal,
Uli sses Pereira, salientou que
“este é o caminho que deve ser
seguido numa perspectiva de
promoção e desenvolvimento
sustentado do andebol”. Referiu
ainda a importância de o “an de -
bol voltar às escolas”. l

PROTOCOLO entre a Federação e associações foi assinado em Viseu
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FEDERAÇÃO
QUER ANDEBOL
NAS ESCOLAS
ASSOCIAÇÕES COLABORAM     P15
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 Ò andebol 

sir vai disputar título  
de campeão nacional

O pavilhão da Escola Nery Capucho acolheu, no último fim-de-semana, a 
3ª fase do Campeonato de Nacional da 1ª Divisão de andebol em iniciadas, 
tendo contado com a participação do Lagoa, Bartolomeu Perestrelo, Leça, 
Arsenal de Canelas e SIR 1º de Maio

Em jogo estava o acesso de 
duas equipas à fase final onde já 
tinham lugar marcado o Alcanena 
e o Maia Star e que se irá realizar 
nos dias 1, 2 e 3 de junho em local 
ainda a definir.

A SIR corria por fora numa com-
petição onde o Bartolomeu Peres-
trelo se assumia como principal 
candidato com o Lagoa logo a se-

guir. Apenas o Arsenal de Canelas 
parecia, desde o início, arredado 
dessa ambição.

Na primeira jornada, no jogo 
entre o Lagoa e a SIR, venceu a 
equipa da casa por 27-21, na se-
gunda partida da jornada e como 
esperado o Leça vence por 28-21 
o Arsenal de Canelas.

Na segunda jornada a SIR fol-

ga, o Bartolomeu estreia-se contra 
o Leça e vence por 24-22, en-
quanto o Lagoa vence o Arsenal 
por 24-36.

No sábado à tarde decorreu a 
3º jornada, em que a SIR vence o 
Arsenal por 30-23 e os dois candi-
datos batem-se vencendo o Bartolo-
meu o Lagoa por 28-24.

Domingo de manhã, no pri-

meiro jogo o Leça causa surpresa 
e vence o Lagoa por 26-20. Na 
segunda partida, a SIR defronta 
o Bartolomeu, que vence por uns 
expressivos 12-20. Com uma jor-
nada por realizar faltava à SIR não 
perder por mais de 13, ao Leça ga-
nhar à SIR e ao Bartolomeu torcer 
para que a equipa de Picassinos 
ganhasse ao Leça.

Na última jornada, o Bartolo-
meu empata com o Arsenal de 
Canelas a 22 e a SIR qualifica-se 
para a fase final. Na derradeira 
partida, que opôs Leça e SIR, sai 
vitoriosa a equipa marinhense por 
escassos 24-22.

Pela SIR jogaram, marcaram e 
foram convocadas pelos treinado-
res Carlos Arrimar e Bruno Nunes 
as atletas: Carolina Pereira, Marta 
Santos (13), Tânia Marques (30), 
Letícia Cruz (2), Marta Simões 
(2), Alexandra Silva (36), Jéssica 
Cordeiro (4), Leonor Valinha, Inês 
Pereira, Ana Lopes, Joana Espinha, 
Carolina Cintra (7), Isabel Cardo-
so, Marta Oliveira (1), Rita Carlos, 
Bruna Simões (6), Íris Amaral, Vâ-
nia Santos e Francisca Gama. ß
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Eurico Nicolau procura
soluções

Competições internacionais de andebol obriga a afastamentos do local de trabalho

Viagens atiram árbitros para o desemprego
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� É caso para dizer que não vale a
pena ser árbitro em Portugal. A As-
sociação de Andebol de Leiria tem
no mérito de ter nos seus quadros
quatro juízes internacionais. Uma
das duplas é mesmo a mais con-
ceituada do País e uma das me-
lhores a nível mundial. No entan-
to, a vida tumultuosa, entre via-
gens, estágios, torneios e cam-
peonatos obriga-os a ter uma ele-
vada taxa de ausência ao trabalho.
Este facto já levou a que três des-
tes quatro jovens fossem atirados
para o desemprego. No entanto,
garantem que não querem virar as
costas à luta e procuram soluções.
Tudo porque a arbitragem é mes-
mo uma “paixão”.

Os dias têm sido tristes para Da-
niel Martins, Roberto Martins, Eu-
rico Nicolau e Ivan Caçador. Só este
último, de 30 anos, é que não está

desempregado, mas tem cons-
ciência que na conjuntura actual
não poderá facilitar. Já teve de re-
jeitar a presença numa prova, de
mais de um mês, na Ásia. Todos os
outros estão desempregados e não
vêem forma de alterar o panorama.

Estes quatro jovens são sobeja-
mente conhecidos no meio ande-
bolístico nacional. Porquê? Por-
que constituem duas das mais jo-
vens – mas ao mesmo tempo me-
lhores – duplas de árbitros portu-
gueses. A da Marinha Grande es-
teve inclusivamente em Campeo-
natos do Mundo e da Europa entre
selecções principais. Mas nem isso
lhes vale. 

Sendo que os prémios de jogo
“estão longe” dos que se assistem
no futebol, as receitas auferidas en-
quanto árbitro de andebol não são
suficientes e as situações são “de-
licadas”, até porque “há famílias e
filhos em jogo”.

“Sabemos que a situação é difí-
cil e que há muitos jovens na mes-

vida”, ressalva Eurico Nicolau, de
30 anos, que durante a época que
agora termina já esteve com Ivan
Caçador 18 dias no Europeu sub-21
na Grécia, esteve mais 14 dias num
torneio no Bahrain, foi nomeado
para sete rondas europeias e teve
uma dúzia de jogos durante a se-
mana, o que obriga a sair mais
cedo do trabalho. Também a dupla
dos irmãos Martins teve várias no-
meações durante a temporada e
um torneio no Qatar, de 20 dias,
teve de ser rejeitado.

“São 12 anos a trabalhar e é de
bom grado que o fazemos. Não
queremos abandonar a arbitragem,
só temos de encontrar uma solu-
ção”, conclui Eurico Nicolau. Os ir-
mãos Martins, de 30 e 31 anos, vão
em Julho à Áustria para dirigirem
encontros do Europeu sub-18, Eu-
rico e Ivan estão na calha para no
mesmo mês arbitrarem no Mundial
sub-20, na República Checa. No
entanto, não poderão ir a sorrir. É
que há vida além da arbitragem.

ma situação. Vamos para fora re-
presentar o nosso País e é normal
que a entidade patronal não este-
ja em condições de nos facilitar a

DR
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ANDEBOL O Centro de For-
mação de Andebol Feminino 
do JAC - Juventude Amizade 
e Convívio de  Alcanena con-
seguiu excelentes resultados. 
As juvenis, iniciadas e infantis 
estão apuradas para as Fases 
Finais dos respetivos campeo-
natos nacionais,  de onde sairão 
os próximos campeões de Por-
tugal. A equipa de seniores está 
nos quartos de fi nal da Taça de 
Portugal e, a duas jornadas do 
fi m, garantiram  a manutenção 
na 1ª Divisão Nacional. 

JAC Alcanena 
em grande 
nível
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Campeonato Nacional Juvenis Masculinos
Fase Complementar, Apuramento 1/4

Andebol

Juvenis com fim de semana 
perfeito

As três equipas do 
escalão de Juve-
nis (AD Godim e 

SVR Benfica nos masculinos 
e GD Chaves no feminino) 
somaram vitórias nos 3 jogos 
disputados. Começando pe-
las “senhoras”, o GD Chaves 
recebeu e bateu claramente a 
EA Moimenta da Beira por 
30/18, confirmando a vitória 
na Fase Complementar, con-
tando por vitórias os 6 jogos 
disputados. Com o mesmo 
cenário de contar por vitórias 
os jogos disputados na Fase 
Complementar, ficou a equi-
pa do SVR Benfica que no úl-
timo encontro depois de um 
jogo equilibrado, na parte final 
a diferença avolumou-se, ven-
cendo por 34/24. Já o ADG 
deslocou-se a Viseu e frente 
ao Académico conseguiu uma 
difícil mas importante vitória 
por 27/26, deixando para a úl-
tima jornada a decisão da vitó-
ria nesta Fase Complementar, 

frente ao GS Mangualde.
Se para os (as) Juvenis os 

jogos se contaram por vitó-
rias, para os (as) Iniciadas 
aconteceu precisamente o in-
verso. Assim, na última jorna-
da do Nacional da 1ª Divisão 
de Iniciadas, o GD Chaves 
conseguiu o jogo mais equi-
librado da época, mas mes-
mo assim perdeu frente à AA 
Espinho, por 31/26. Com o 
desfecho deste campeonato, o 
GD Chaves descerá à 2ª divi-
são, mas a confirmar-se a pro-
posta de alteração, isso acon-
tecerá para todas as equipas, 
voltando-se a uma prova não 
fixa. Quanto ao setor mas-
culino, tanto o ADG como 
o SVR Benfica a jogar fora 
de portas, impuseram muitas 
dificuldades aos adversários, 
mas acabaram derrotados. Os 
reguenses em Mangualde por 
36/33 e os vila-realenses em 
Viseu por 25/23.

A Direcção da AAVR

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
Gigantes S. Mangualde 11 5 3 0 2 142 136 6

AD Godim 10 5 2 1 2 137 135 2
ACADÉMICO VISEU FC 10 5 2 1 2 139 136 3

ABC Nelas 9 5 2 0 3 127 138 -11

Campeonato Nacional Juvenis Masculinos
Fase Complementar, Apuramento 5/8

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
SVR Benfica 18 6 6 0 0 195 127 68

Casa P.V.N. Paiva 11 5 3 0 2 163 123 40
FALCÃO CTTL 8 6 1 0 5 116 189 -73

ARCEDO GOUVEIA 7 5 1 0 4 109 144 -35

Campeonato Nacional Iniciados Masculinos
Fase Complementar

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
CCRD Santiago Besteiros 23 9 7 0 2 270 207 63

ACADÉMICO VISEU FC 20 9 5 1 3 257 279 -22
AD Godim 17 9 4 0 5 268 277 -9

SVR Benfica 17 9 4 0 5 237 242 -5
Gigantes S. Mangualde 17 9 4 0 5 259 250 9
ARCEDO GOUVEIA 14 9 2 1 6 229 265 -36

Campeonato Nacional Juvenis Femininos
Fase Complementar

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
GD Chaves 18 6 6 0 0 221 87 134

EA Moimenta Beira 14 6 4 0 2 203 109 94
AC Lamego 10 6 2 0 4 132 145 -13

Gigantes S. Mangualde 6 6 0 0 6 50 265 -215

Campeonato Nacional Iniciadas Femininos
2ª Fase, Grupo B, Zona 1

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
COLEGIO GAIA 38 14 12 0 2 463 261 202
ARC Alpendorada 36 14 11 0 3 500 297 203

AD Sanjoanense 35 14 10 1 3 380 270 110
C.A.S. FÉLIX MARINHA 30 14 8 0 6 394 429 -35

C. S. JUV. MAR 27 14 6 1 7 411 337 74
C.J.A. GARRETT 24 14 5 0 9 372 396 -24

A Ac. Espinho 20 14 3 0 11 224 383 -159
GD Chaves 14 14 0 0 14 213 584 -371 Página 19


