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Aleksander Donner homenageado
por ‘amigos’ na Sé de Braga
MISSA EM HOMENAGEM a Aleksander Donner realiza-se amanhã, na Sé de Braga, a partir das 19
horas. Iniciativa parte de um grupo de amigos que pretende destacar o papel que o treinador, falecido
no passado sábado, realizou em Braga ao serviço do ABC.
ANDEBOL
| Paulo Machado|

Está programada uma missa em
homenagem a Donner, amanhã,
pelas 19 horas na Sé de Braga.
Aleksander Borisovic Donner
chegou a Portugal em 1991 para
orientar o ABC de Braga, pelo
qual conquistou oito campeonatos e cometeu a proeza inédita e,
provavelmente, irrepetível para
o andebol nacional de atingir a
final da Liga dos Campeões, em
1993/1994, perdida por “pormenores” face ao Teka de Santander, precisamente quando treinava o ABC.
Faleceu no passado sábado, na
Madeira, vítima de um enfarte, e
um “grupo de amigos” de Braga
pretende homenagear o treinador, com uma missa em sua homenagem, que se realiza amanhã
(quinta-feira), pelas 19 horas, na
Sé Catedral de Braga. Através de
uma nota colocada no site do
ABC, a direcção do clube sublinha que se “associa para prestar

DR

Donner faleceu no passado sábado e “Amigos” de Braga fizam questão de realizar uma missa em sua homenagem

esta singela homenagem”.
Onze vezes campeão português, em quatro clubes diferentes, e selecionador nacional en-

tre 1996 e 2000, Aleksander
Donner foi o mais bem-sucedido
treinador do andebol português,
honra que partilha com os “títu-

los” de mais controverso e carismático. Soma ainda sete Taças
de Portugal, cinco Supertaças e
uma Taça da Liga.
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7 e 8 de Setembro
Guimarães acolhe
Torneio Internacional
de Andebol
Guimarães recebe, no fim de semana de 7 e 8 de Setembro, o
Torneio Internacional de Andebol “Guimarães Cidade Europeia
do Desporto”, uma competição
organizada com a colaboração
do Clube Desportivo Xico Andebol. A iniciativa conta com a participação de quatro formações
seniores de referência: C. D. Xico
Andebol, Sporting Clube de Portugal, ABC/UMinho e U.B. Lavadores de Vigo. Ao nível dos juvenis, entram em campo as
equipas C.D. Xico Andebol A e B,
ABC/UMinho e U.B. Lavadores de
Vigo. Paralelamente, será dinamizado um torneio para os escalões de formação. Os jogos acontecem no Pavilhão Desportivo
Francisco de Holanda, de manhã
entre as 10 e 12 horas e da parte
da tarde entre as 16 e 18 horas.
A entrada é livre.
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Artística de Avanca
brilha em Águas Santas
Andebol A participação equipa sénior masculina avancanense no torneio do
clube nortenho saldou-se em duas vitórias e uma derrota
PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Artística de Avanca caminha a passos largos para a melhor forma

Avelino Conceição
Aequipa da Artística de Avanca
continua o seu percurso de preparação para a época 2013/14,
trabalhando arduamente na
procura dos melhores níveis físicos e de confiança para “atacar” o Nacional de 1.ª Divisão
de Seniores Masculinos, onde,
na jornada de abertura, vai defrontar o FC Porto, equipa que,
apesar de ter perdido a Supertaça para o Sporting no passado sábado, é uma das principais candidatas ao título.
Com o objectivo de poder dar
a luta desejada logo a abrir o
campeonato, a formação orientada por Luís Santos tem parti-

cipado em alguns torneios de
preparação com vista a assimilar o modelo de jogo. A última
participação da Artística em
competição aconteceu no passado fim-de-semana no Torneio Quadrangular de Águas
Santas, onde marcaram presença, para além da formação
anfitriã, as equipas do ABC de
Braga e do Fafe.
E apesar de ter iniciado o
torneio, na passada sexta-feira, com uma derrota diante
do ABC, por 22-28, a formação de Avanca venceu, no sábado e no domingo, as outras
duas partidas, primeiro diante
do Fafe, por 29-28, e depois
frente à equipa da casa, por

35-34, resultados que ditariam uma classificação com
ABC, Águas Santas e Artística,
todos com duas vitórias, e o
Fafe em último lugar, só com
derrotas.
Equipa apresenta-se
hoje aos adeptos
Para o técnico Luís Santos, a
equipa teve “uma extremamente positiva e muito importante no desenvolvimento do
nosso modelo de jogo, possibilitando ainda mais o entrosamento dos novos jogadores do
plantel. A equipa já mostrou alguma qualidade organizativa,
dentro daquilo que desejamos
para o campeonato”.

A Artística de Avanca segue
com o seu plano de trabalho,
fazendo hoje a apresentação ao
seu fiel público, diante da equipa B do FC Porto, num jogo que
terá inicio às 21 horas, no Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca. Meia hora antes, o
clube vai apresentar individualmente os jogadores para a época 2013/14.
A fase de “testes” termina no
próximo fim-de-semana, com
a participação no Torneio de
Fafe, uma semana antes do início do campeonato, marcado
para o dia 7 de Setembro, deslocando-se então ao Dragão
Caixa na jornada inaugural do
campeonato. |
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XICO ANDEBOL JOGA AMANHÃ COM ABC/UMINHO. EDUARDO RODRIGUES CONFIANTE PARA 2013/14

«Plantel dá garantias para lutar
pela subida ao principal escalão»
PEDRO VIEIRA

DA

ARQUIVO DM

SILVA

O Xico Andebol já trabalha, tendo em vista a
participação no Nacional da II Divisão (a prova abre com um dérbi entre a equipa do Xico e o
vizinho Fermentões, a 14
de setembro).
O conjunto, que será
treinado, novamente, por
Eduardo Rodrigues, que
voltará a ter como braço
direito Marco Guimarães,
realiza, amanhã, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, o seu segundo jogo-treino da época.
Eduardo Rodrigues, que
a meio da época passada
sucedeu a Victor Tchikoulaev no comando técnico da turma vimaranense, acredita que tem à sua
disposição um grupo forte
e «com capacidade» para
lutar pelo título e consequente regresso aos principais palcos do andebol
português.
«Atendendo a que mantemos quase todo o plantel que na época passada disputou o campeonato nacional da I Divisão,
este grupo dá-me garantias», vincou o técnico
Eduardo Rodrigues, que
transita da época passa-

Plantel conta com 18 atletas
Guarda-redes
Ricardo Castro, Pedro Carvalho (ex-júnior) e Luís
Castro (sem clube em 2012/13)
Andebolistas
José Meira, Tiago Cunha (ex-júnior), Gustavo
Castro, José Teixeira, Pedro Correia, João Santos
(ex-júnior do ABC/UMinho), Mário Peixoto, André
Caldas, Rui Oliveira, Luís Sarmento, João Gonçalves, Rui Lourenço, Nuno Silva (ex-Sporting), Jaime
Barreiros e Daniel Santos
Do ABC/
UMinho cheg
a
o lateral-esque
rdo
João Santos,
que alinhou nos juni
ores
em 2012/201
3

Equipa técnica
Eduardo Rodrigues (treinador principal)
Marco Guimarães (técnico-adjunto)
Diretores
Ana Paula Silva
Alves Pinto

Plantel do Xico Andebol para 2013/2014

da, juntamente com 13
andebolistas.
O grupo foi reforçado
com cinco caras novas, a
maioria jovens.
O lateral-esquerdo Tiago
Cunha e o guarda-redes Pedro Carvalho foram promovidos à equipa sénior, tal como
sucede com o lateral-esquerdo João Santos, que jogava,
na época passada, nos juniores do ABC/UMinho.
Ao clube chegaram Nuno
Silva, central, de 23 anos,
que alinhava no Sporting,

e Luís Castro, guarda-redes que não representou
qualquer clube na temporada finda.
O treinador do Xico
Andebol tem consciência
que os andebolistas que
tem à sua disposição estão ali por «amor ao clube, ao andebol, de forma gratuita», admitindo,
por isso, entradas e saídas no plantel nas próximas semanas.
«É a lei do mercado»,
brincou.

«Apoiem-nos!»
Alves Pinto, um dos diretores do Xico
Andebol, pediu, durante a cerimónia de
apresentação da equipa, mais «apoio»
a todos os vimaranenses.
«A cidade de Guimarães não olha para
o Xico Andebol como o clube merece»,
lamentou, lembrando, de seguida, que a
equipa treinada por Eduardo Rodrigues
é «o segundo clube mais representativo
de Guimarães».
Este responsável lembrou, ainda, os
momentos «difíceis» que o país atravessa, sublinhando que a crise «não

passa ao lado do andebol e do Xico»,
pedindo, por isso, «mais apoio» à Câmara
Municipal de Guimarães.
Na temporada transata, o apoio da
edilidade cifrou-se nos 30 mil euros mas,
agora, a verba baixou para os 10 mil.
«Assim é mais difícil. Faz toda a diferença este dinheiro», atirou, lançando,
de seguida, um apelo sentido ao grupo:
«Acredito em vocês e sei que, no final
da época, estaremos a festejar, no
Toural, a conquista do campeonato e a
subida», finalizou.
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EQUIPA BRACARENSE COMEÇOU ONTEM A TREINAR PARA A III DIVISÃO

Arsenal da Devesa Andebol
quer subir de divisão
LUÍS FILIPE SILVA

Atletas que formam o primeiro plantel do Arsenal da Devesa Andebol

LUÍS FILIPE SILVA

A equipa do Arsenal Clube da Devesa Andebol arrancou ontem com a pré-temporada que visa preparar a estreia do clube
na III Divisão nacional da

modalidade.
O diretor desportivo Carlos Saraiva traça como
principal meta a subida
de divisão, se possível,
com a conquista do título nacional.
«Tudo passa pela subida

de divisão, porque estes atletas têm qualidade para jogar
acima da III Divisão.
Queremos subir e, se
possível, sermos campeões nacionais, porque
isso seria a cereja no topo
do bolo. Era muito bom

arrancar nas escolas de
S. Lázaro de forma inovadora, como já foi apresentado.
As crianças com essas
idades jogam futebol, mas
não jogam andebol e é isso
que nós queremos fazer»,
sublinhou.
O dirigente está convicto que este projeto vai
conquistar não só a freguesia de S. Lázaro mas
também outras partes da
cidade de Braga
«Temos o apoio da Junta de freguesia e das escolas que estão entusiasmadas com o projeArsenal da
Devesa Ande
to. Mas creio que vai
bol
vai dar os
alastrar ao resto da
primeiros pa
cidade».
ssos na
modalidade na
No primeiro dia de
III Divisão
trabalho, a equipa técnacional
nica formada por Fernando Fernandes e Rui
Ferreira estava ainda a
para este projeto que se
avaliar os leque de atleestá a iniciar», começou
tas que apareceu e a propor referir o dirigente.
cura tem sido elevada por
Carlos Saraiva lembrou
parte de jovens praticantes
também a vertente formada cidade de Braga.
tiva deste projeto.
Em breve o plantel será
«Passa também pela parformalizado.
te infantil cujo projeto vai

Fernando Fernandes: «Expectativas
têm que ser elevadas
Fernando Fernandes, um dos técnicos
do Arsenal da Devesa Andebol, está
entusiasmado com este novo projeto
que vai trazer mais oportunidades aos
jovens de poder praticar a modalidade
a nível federado.
A nível desportivo, o jovem treinador
aponta à subida à II Divisão como a
principal meta. «Em termos desportivos,
as expectativas têm que ser sempre
elevadas, tendo em conta a qualidade
dos jogadores que se apresentaram aqui
hoje (ontem). Aparece este projeto para
dar mais oportunidades a estes jovens
de jogar, e as expectativas têm que estar
no topo porque os jogadores têm muita

qualidade», começou por dizer.
Num campeonato da III Divisão onde o
Arsenal da Devesa terá como principais
oponentes equipas do Porto, a surpresa
poderá ser uma arma. «Vamos ter um
torneio de abertura que servirá para
tirar ilações
É objetivo assumido da direção subir
de divisão para depois darmos continuidade a este projeto. O Arsenal tem
tradição em Braga e a cidade também
gosta de andebol.
O horário é bom (jogos às 21h00)
e será uma mais-valia para podermos
desfrutar desse ambiente na catedral do
andebol», disse.

LUÍS FILIPE SILVA

Fernando Fernandes e Rui Ferreira
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A Secção de Andebol da Casa do Benfica no Entroncamento (CBE SA) completou no passado dia 19 de
Agosto, um ano de existência. Há um ano, um grupo de pais de praticantes de andebol uniu-se em
torno do amor dos seus filhos à modalidade e da sua tristeza por não poderem continuar a praticar.
Santarém tinha um clube com o seu escalão mas ficava demasiado longe para conciliar com os
estudos. Nove pais e um treinador, iniciaram a aventura de criar condições no Entroncamento para a
prática de Andebol. Aos 9 atletas iniciais, juntaram-se mais 9 e depois mais 18 e a temporada acabou
com 65 atletas integrados em 5 escalões e inscritos em 4 equipas. A comunidade acolheu este grupo
com um sorriso de amizade. Particulares, empresas e instituições, associaram-se a este projeto
contribuindo para o seu desenvolvimento. Um ano depois, a Secção de Andebol da Casa do Benfica,
em comunicado, "informa com prazer os membros da CBE SA, amigos, mecenas, patrocinadores,
instituições públicas e organismos oficiais reguladores do Andebol, sobre o resultado do apoio prestado
e de alguns milhares de horas de trabalho voluntário: CBE SA em números: - 4 Equipas (bâmbis,
minis, iniciados e juvenis); - 65 Atletas - 310 Treinos (prestados a todas as equipas); - 184
Jogos/competições; - 2 Campeonatos Nacionais da 2ª Divisão (Federação de Andebol de Portugal).
(Iniciados e Juvenis) - 1 Torneio Primavera (Associação de Andebol de Leiria). (Juvenis) - 2 Torneios
de Abertura (Associação de Andebol de Santarém). (Minis e Juvenis) - 1 Torneio de Encerramento
(Associação de Andebol de Santarém). (Iniciados) - 1 Campeonato Regional de Minis (Associação de
Andebol de Santarém). (Minis) - 1 Torneio Fase de Apuramento (Associação de Andebol de Santarém).
(Minis) - 8 Torneios que organizou: . 2 Festandes de Bâmbis e Minis; . 3 Torneios de Iniciados; . 3
Torneios de Juvenis - 9 Torneios em que participou: . 4 Festandes de Bâmbis (Castelo Branco (2x),
Leiria e Batalha), . 1 Torneio de Juvenis (Nazaré), . 4 Etapas de Andebol de Praia Rookies (Leiria);
Eventos Sociais: Que organizou: . Convívio dos amigos do Andebol . Festa de Natal . Festa de Final de
Ano Escolar Em que participou: . Festa das Sopas Vem aí uma nova temporada. Que seja motivo de
alegria para todos. Aos mais novos, que traga experiências que os ajudem a ser melhores adultos. Aos
menos novos, que lhes devolva a alegria de sentir que o seu trabalho não é em vão. CBE SA: A fazer
do Andebol uma Festa".
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Andebol do Sports
da Madeira deu
início à época
A equipa sénior feminina de
Andebol do Club Sports da Madeira deu, ontem, início aos
trabalhos para a época
2013/14. Com a saída de várias atletas para o Madeira SAD
e de outras que vão de deixar a
Região, por motivos académicos, o “Sports” iniciará um
novo ciclo no Camp. Nacional
da 1.ª Divisão, sob orientação
de Marco Freitas, um treinador
com larga experiência no Andebol feminino, com vários títulos
nacionais. Em 2012/13, Marco
regressou ao “Sports”, tendo
conquistado o título de campeão nacional de juvenis. 1
Vasco Sousa
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Infantis da Vacariça foram
ao campeonato nacional

ESTA ÉPOCA A CASA DO POVO DA VACARIÇA conseguiu chegar à fase
final de um Campeonato Nacional de Infantis Masculinos de andebol, tal
nunca antes tinha sido conseguido, e portanto uma experiência nova
para os atletas, equipa técnica e direção deste clube. Este encontro teve
lugar na Régua, de 20 a 23 de junho, e contou com as melhores equipas
nacionais de andebol.
“Para chegar até aqui, tivemos de nos apurar, conseguimos fazê-lo e
alcançar o segundo lugar no Campeonato Regional do distrito de Aveiro.
Foi uma longa batalha, uma prova com trinta jornadas, mas que no fim
deu os seus frutos”, lê-se num comunicado, enviado ao Jornal da
Mealhada.
No mesmo comunicado, o treinador Sandro Gomes agradece: “Deixo
aqui uma palavra de apreço a todos os que nos acompanharam nesta
‘viagem’ desde o inicio da época e que culminou com esta festa do
andebol na Régua, a todos os que nunca desistiram, que sempre estiveram
‘lá’ para apoiar os atletas e a equipa técnica, a Eles, pais, direção e atletas,
um muito obrigado pelo comportamento excecional, dentro e fora dos
pavilhões, o comportamento que fará os nosso pequenos atletas crescerem
como grandes Homens.
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Minis Femininas de Andebol da
Vacariça são campeãs distritais
AS MINIS FEMININAS de Andebol da Casa do Povo
da Vacariça revalidaram o título de campeãs distritais
de Aveiro depois de uma fase final do campeonato em
que obtiveram seis vitórias em seis jogos.
Na primeira fase do Campeonato Regional, a
Vacariça mediu forças com as turmas da Liga dos
Amigos de Aguada de Cima (LAAC), Valongo do

Vouga e Alavarium e conquistou o segundo lugar
garantindo assim a passagem a fase final, onde
acompanhada pelo Valongo do Vouga, defrontou o
Salreu e o Arsenal de Canelas. Na Fase Final, e ao
contrário da fase anterior em alguns jogos, as
bairradinas não acusaram a pressão e foram de vitória
em vitória até garantirem o título na penúltima jornada.
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Vacariça no Encontro Nacional
de Andebol de Minis Masculinos
A Casa do Povo da Vacariça voltou uma vez mais
a participar no Encontro Nacional de Andebol de
Minis Masculinos que decorreu em Benavente, de 4
a 7 de julho. Este ano o encontro apresentou uma
configuração diferente no que respeita ao quadro
competitivo, não havendo competição no sentido de
achar um vencedor, um campeão, teve sim, o intento
de proporcionar uma competição amigável na qual se
pretendeu valorizar a participação, o espírito de
equipa e o desportivismo contribuindo desta forma
para a divulgação do andebol como desporto coletivo
e de grande importância para a formação social de
crianças e jovens. Nestes moldes de competição,
divisão em duas zonas em que cada zona não é mais
do que um grupo, a equipa da Vacariça realizou seis
jogos tendo conseguido três vitórias.
Em comunicado, o treinador Sandro Gomes frisa
“a importância crucial deste tipo de eventos que
conjugam e estimulam o desporto, espírito de grupo

e o convívio familiar e social que, na minha opinião,
contribuem de forma positiva e significativa para a
‘construção’ destas crianças que serão os futuros
adultos da nossa sociedade”.
“Quero também acrescentar que, caso fosse
atribuído um prémio para a equipa com melhor
comportamento dentro e fora do campo, esse prémio
era nosso sem dúvida. Para finalizar, não poderia deixar
de agradecer aos pequenos ‘grandes’ minis deste
clube, pelo empenho, dedicação e por me deixarem
orgulhoso todos os dias e cada vez mais; aos pais por
tudo aquilo que fizeram e têm vindo a fazer pela equipa e
pelo clube, porque sem vocês nada disto seria possível,
nada disto faria sentido e, por último, mas não menos
importante fica aqui o meu agradecimento e reconhecimento
ao trabalho e esforço desenvolvido pelos membros da
direção que, todos os anos, torna este convívio
possível e que batalha incansavelmente para o
crescimento e divulgação da CP Vacariça”, conclui.
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