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ANDEBOL O Colégio João de
Barros continua a reforçar-se
para a nova época. Após as
aquisições de Gizelle Carvalho
e Mariama Sanó, a formação
meirinhense adquiriu a lateral-
esquerda Ana Paula Costa.

A jogadora nortenha repre-
sentou nos escalões de forma-
ção o CALE e o Maiastars. A ní-
vel sénior, o clube que repre-
sentou foi a formação de Leça
da Palmeira. O Colégio João de
Barros aposta na conquista do

título para a próxima época,
algo que nesta época fugiu a
dois segundos do final do en-
contro decisivo. 

De regresso ao clube pode es-
tar Raquel Ribeiro, jogadora
formada no emblema de Mei-
rinhas (Pombal). A ponta-di-
reita pode ser a próxima cara
nova a reforçar o conjunto de
Paulo Félix. Quanto a saídas, a
única confirmada até ao mo-
mento é a da lateral-esquerda
Natalina Melo. Cid Ramos

Ana Paula Costa reforça 
Colégio João de Barros

Ana Costa representava o
Leça da Palmeira
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Andebol de Praia
do Marítimo foi
7.º em Sesimbra

A equipa feminina do CS Marí-
timo classificou-se em 7.º lugar
no Circuito Nacional de Andebol
de Praia -categoria “Masters”,
que decorreu em Sesimbra. As
“verde-rubras”, recorde-se, sa-
graram-se vencedoras do Cir-
cuito Regional da modalidade.1
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A rubrica Geração Futuro (GF) irá prosseguir o seu 
“périplo” de dar a conhecer os jovens desportistas que 
mais se distinguem nas suas modalidades em setem-
bro. Fazemos durante agosto uma interrupção nesta 
proposta jornalística, respeitando o mês forte das 
férias, em que muitos dos nossos praticantes também 
vão a banhos. E em que a Volta a Portugal em bicicle-
ta vai animar muito da atualidade desportiva.
São 37 edições desde que iniciámos em fi nal de outu-
bro de 2012 a GF com o guardião André Caio. Desde 
então passaram por este espaço do Reconquista atletas 
de catorze modalidades. Cada um contando a sua 
história desportiva e traçando objetivos de carreira. 
Dando a conhecer-se aos nossos leitores. 
Aqui recordamos a lista dos que fazem parte da GF, 
por ordem de publicação: André Caio (futebol), Sa-
muel Barata (atletismo), Inês Ribeiro (andebol), Ma-
riana Milheiro (judo), Luís Vaz (futebol), Tiago Al-
meida (ténis de mesa), Rodrigo Policarpo (natação), 
André Mendes (motos), Guilherme Jorge (futebol), 
Liliana Martins (atletismo), Miguel Salvado (BTT), 
Inês Ascensão (judo), Miguel Cunha (ginástica), João 
Folgado (futebol), Cátia Jacinto (atletismo), Adriano 

Castanheira (futebol), Catarina Lourenço (natação), Rafael 
Afonso (ciclismo), Simão Miranda (futebol), Fábio Salva-
do (futsal), Mariana Gonçalves (futebol), Beatriz Milheiro 
(judo), Bruno Cardoso (futebol), Isabel Nogueira (hipismo), 
Margarida Marques (ginástica), Tiago Gomes (futebol), 
Miguel Almeida (ciclismo), Tomás Machado (basquete-
bol), Marta Semedo (andebol), Fábio Carrilho (futsal), 
João Rafael Silva (arbitragem), Ingride Fernandes (judo), 
Eduardo Lourenço (futebol), Margarida Cavaca (atletismo), 
Pedro Longo (atletismo/futebol), Alexandre Lobo (futebol), 
Rodrigo Ramalho (ténis).
Em setembro há mais.

Geração Futuro regressa
em setembro
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“Fórum do Desporto de Vizela” discutiu a formação no andebol

“QUANDO EXISTE TALENTO HÁ ENQUADRAMENTO”
TEXTOS & FOTOS:
SUSANA RIBEIRO

Treinadores, jogadores e
dirigentes discutiram, no passa-
do sábado, dia 27 de Julho, a
importância dos escalões de
formação no Andebol, tema de
mais um “Fórum do Desporto
de Vizela”, promovido pela
Câmara Municipal, com o apoio
da Associação de Andebol de
Braga (ABB). A iniciativa
decorreu na Casa do Povo de
Vizela e na plateia estavam,
essencialmente, atletas do
Callidas Clube, treinadores,
alguns representantes de clubes
congéneres, o presidente e o vice
da AAB, Manuel Moreira e
Novais Ferreira, respectiva-
mente, e políticos afectos ao PS,
com destaque para a vereação.

Durante quase duas horas,
o andebol foi “rei” e Rolando
Freitas, Selecionador Nacional,
Nuno Silva, antigo jogador do
Sporting CP, Eduardo Cunha,
treinador de escalões de
formação, e João Vaz, presiden-
te do Callidas Clube, os seus
embaixadores, numa conversa
moderada por Tinoco Marques,
da Federação Portuguesa de
Andebol. Do muito que foi
proferido, ficou claro que os
clubes substituem as escolas na
formação; no entanto, Rolando
Freitas defendeu precisamente
o contrário: “A escola devia ficar
com a formação e os clubes
pegavam nos atletas numa fase
mais avançada”. Para o efeito,
foi sublinhada a importância do
Desporto Escolar, com Eduardo
Cunha a falar na necessidade de
haver “uma aliança tripartida
entre escola, clube e Câmara”,
no sentido de se “começar, cada
vez mais cedo, a captar atletas”.
“E isso só é possível com o

suporte das escolas”,
reconheceu o treinador.

Outro dos temas muito
comentados foi a contrapartida
aos clubes que patrocinaram a
formação dos atletas quando
estes se transferem para
representar outro emblema. João
Vaz admitiu não ter memória de
ter “havido qualquer
compensação, nem económica
nem material, nalguma
transferência”, mas mostrou-se
receptivo: “Se houver
possibilidade de ‘vender’
jogadores - e o Callidas anda
sempre atrás de migalhas para
sobreviver - seria muito bom”.
Rolando Freitas esclareceu que
essa compensação está legislada,
mas o que acontece é que os
clubes, à excepção dos três
grandes, não têm dinheiro para
pagar. De resto, pessoalmente,
e apesar de não ser “adepto das
transferências livres”, admitiu
que não se pode evitar que um
jogador singre porque o clube
para onde vai não tem dinheiro
para o pagar.

A questão dos dados
antropométricos dos atletas
também foi escalpelizada, com
Rolando Freitas a asseverar que
não são esses dados que “impe-
de que convoque jogadores mais
pequenos, mas que até são
rápidos e muito coordenados”.
“Quando existe talento há
enquadramento”, garantiu o
seleccionador, lamentando, no
entanto, que em Portugal não
haja “cultura desportiva, por
isso [acharmos] que o desporto
é pontual”. Para contrariar esta
ideia, Rolando Freitas enalteceu
o contributo das associações/
clubes. Atendendo às
especificidades do nosso país,
acrescentou ainda, “as exigências
antropométricas têm de ser

outras”.

AAB aposta na formação

Por iniciativa do
moderador, a plateia não foi um
mero espectador, também foi
convidada a intervir. Manuel
Moreira, presidente da AAB,
começou por enaltecer a
importância da formação na
modalidade, justificando a
atenção que a associação lhe dá.
Entre as medidas adoptadas, o
dirigente sublinhou a criação das
selecções regionais, que estarão,

todavia, em risco na próxima
época. “Podemos vir a ter
selecções regionais, se as
associações o quiserem, para
consumo interno, porque não
haverá competição organizada
nacional. Preferia cortar noutras
coisas e manter as selecções
regionais, mas dizem que não há
dinheiro”, lamentou Manuel
Moreira.

Pela parte da AAB, a aposta
na formação manter-se-á na
próxima temporada; com efeito,
o presidente anunciou a
inscrição de “mais clubes, mais

equipas, com destaque para o
aumento das equipas
femininas”.

A terminar a sua
intervenção, Manuel Moreira
lançou um repto aos pais dos
atletas, convidando-os a
participar e a fazer parte da vida
desportiva dos filhos e dos
clubes. “Cada pai, se
acompanhar o seu filho, dá força
ao jogador, ao clube e à
formação”, afirmou.

Mais à frente também
interveio o vice-presidente da
AAB, Novais Ferreira, para
partilhar que a sua preocupação
“é fazer crescer o atleta como
homem e o homem como atleta”.
Por isso, deixou um conselho
aos pais: “Aos pais que
costumam tirar os filhos do
desporto quando tiram más
notas, com 40 anos de
experiência, digo-lhes que é um
enorme erro, porque é no
desporto que eles crescem, se
tornam melhores pessoas,
adquirem valores”.

A opinião de Novais
Ferreira foi corroborada pelo
treinador Eduardo Cunha e pelo
seleccionador nacional. “O

compromisso [do jogador] tem
de ser assumido até ao final”,
frisou Rolando Freitas.

Câmara apoia o desporto

A encerrar o evento discur-
sou Dinis Costa. O presidente
da Câmara Municipal de Vizela
começou por sublinhar que
“Vizela é uma terra de despor-
tistas, de atletas de competição,
de apaixonados pelo desporto”.
Por isso, acrescentou: “A
política do meu Executivo tem
sido o de apostar em eventos
como o Fórum do Desporto e a
concretização de projectos na
área da promoção e desenvol-
vimento desportivos”. O edil
enumerou alguns desses projec-
tos, entre os quais, o Campo de
Minigolfe e Petergolfe e a Pista
de Marcha e Corrida.
Simultaneamente, Dinis Costa
referiu o apoio logístico e
monetário às associações.

Projectando o futuro
próximo, o presidente da Câmara
aproveitou para anunciar a
realização, “já em Setembro, de
uma formação creditada, de 25
horas, na área do andebol”.
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O final de mais uma
época desportiva de andebol
foi assinalado pelo Callidas
Clube, no passado sábado,
dia 27. O evento decorreu no
Pavilhão Municipal de Vizela
e reuniu cerca de cem pe-
ssoas, entre jogadores, trei-
nadores, dirigentes, familia-
res e antigos atletas. Após
as partidas de andebol, os
participantes tiveram direito
ao lanche, oferecido pela
novel Direcção.

Para João Vaz, presiden-
te do clube, foi uma acção
simbólica de reunir os ande-
bolistas e os seus familiares:
“Sim, é uma forma simbólica
de juntarmos os atletas e os
pais dos atletas; fizemos um
joguinho de pais contra fil-
hos, tanto nos masculinos
como nos femininos; e

No Pavilhão Municipal

CALLIDAS CLUBE
ENCERROU ÉPOCA

terminámos com os mais
velhos ainda em competição
e ex-seniores”. Desta forma,
o Callidas conseguiu reunir a
sua “família” e, aliás, era essa
“intenção”, revela o dirigente:
“O objectivo é juntar toda a
gente, e agora que estamos
em início de mandato, para
ver se criámos uma família
mesmo, para nos tornarmos
fortes e conseguirmos cum-
prir os objectivos que nos
propusemos, principalmente,
para a formação”. Esses
objectivos passam “por
manter os jovens sempre a
competir, com as condições
que lhes conseguirmos dar,
para estarem motivados”,
acrescenta João Vaz. E nessa
cruzada, o presidente do
Callidas espera poder contar
com os pais dos jogadores.
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No final do fórum, os
atletas infantis masculinos do
Callidas Clube receberam as
medalhas e o troféu referente à
conquista do Campeonato
Regional de Andebol de Braga.
O grupo, que já treina junto há

Campeonato distrital da AAB

INFANTIS MASCULINOS
DO CALLIDAS RECEBERAM
TAÇA DE CAMPEÃO

quatro anos, é orientado por
Fernando Leite, mais
conhecido por Sarmento.

O técnico atribuiu o
mérito do título aos seus
pupilos: “Este título deve-se
a eles, porque eles quiseram”.
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Andebol: Equipa feminina 
do Vela de Tavira 

sagrou-se campeã 
nacional da II Divisão

A equipa feminina do Clube Vela de Tavira sagrou-se campeã 
nacional da II Divisão de andebol, ao vencer o Salgueiros 08 por 35-
20, na última jornada da fase final da prova, assegurando também 
a subida ao escalão principal.

O conjunto tavirense chegou à última ronda em igualdade 
pontual com o Assomada, mas com vantagem direta sobre o seu 
adversário, pelo que dependia apenas de si próprio para vencer 
a prova.

Ao intervalo, aliás, o Vela de Tavira já seguia confortavelmen-
te na frente do marcador (16-10), resultado ampliado para 35-20 
após o apito final.

No final do jogo, Miguel Dias, técnico da equipa algarvia, dei-
xou expressa a sua satisfação por este resultado.

“É a primeira vez que no sector feminino o Vela de Tavira está 
no escalão maior do andebol português”, referiu. A equipa mascu-
lina dos tavirense já competiu na I Divisão.

“É uma grande felicidade para este grupo de trabalho que há 
cinco ou seis anos trabalha junto, sempre ao mais alto nível, es-
perando que quando chegássemos a seniores ascendêssemos à I 
Divisão. É uma alegria enorme para nós, para o clube e para a 
cidade”, apontou o técnico.
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As jovens atletas do escalão de minis (9-11 anos) 
de andebol feminino do JUVMAR participaram entre os 
dias 4 e 7 de julho, em S. Pedro do Sul, no encontro 
nacional deste escalão, prova constante do calendário 
nacional de competições da Federação Portuguesa de 
Andebol.

Num quadro competitivo inovador, em que se pre-
tendeu acima de tudo fomentar o gosto pelo andebol 
e pelo fair-play no desporto, as 21 equipas partici-
pantes foram organizadas por grupos de 3 ou 4 equi-
pas que disputaram duas séries de jogos, sem que no 
final se procedesse ao escalonamento formal numa 
tabela de classificação.

As pequenas campeãs do JUVMAR tiveram um de-
sempenho notável e, ao contar por vitórias os seis 
jogos que realizaram, superaram as melhores expe-
tativas de pais, treinadores e dirigentes. Como cereja 
no topo do bolo, a atleta Margarida Cardoso sagrou-

se a melhor marcadora da prova, com 
uma impressionante marca de 45 go-
los. Fica, desta forma, bem patente 
a qualidade do trabalho desenvolvido 
no clube e augura-se que é possível 
continuar a ombrear no futuro com as 
equipas de primeiro nível do andebol 
feminino.

Importa para isso que sejam cria-
das sinergias nas instituições locais 
com responsabilidades na matéria – 
clube, autarquia, escolas… - para que 
o elevado potencial que estas meni-
nas revelaram possa ser capitalizado 
num trajeto de vitórias e de prestígio para o

nosso concelho. O quadro dos jogos e resultados 
podem ser consultados no portal da Federação Portu-
guesa de Andebol através do endereço:

http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;9
906046119;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_
CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(3531) .

Jorge Andrade Silva
(Dirigente do escalão)

Meninas do JUVMAR fazem brilharete 
no encontro nacional
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