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ANDEBOL - JOVENS DO CDR SANTANENSE EM TREINOS NA MAIA

Cinco atletas
no “Handball Project”
Um grupo de cinco jovens atletas,
da modalidade de Andebol, do
Clube Desportivo e Recreativo Santanense, participou na semana passada num Centro de Treino de Especialização naquela modalidade, o
qualque decorreu na Maia, com o
intuito de aperfeiçoar competências.
A comitiva do CDR Santanense foi
coordenada por Elisabete Teles e
composta pelos atletas Rodrigo Caires, Anacleto Luís, Adriano Jesus,
Marlene Luís e Carolina Luís. Esta iniciativa decorreu no Centro de Treino
de Especialização do “Handball Project”, na Maia. Tratou-se de um projecto inovador em Portugal, que proporcionou a estes atletas a
possibilidade de uma semana de trabalho intenso, com treinos no ginásio, testes físicos, visualização de vídeos de jogo, acompanhamento por
nutricionistas, actividades de lazer
(Pólo Aquático, aula de Hipismo e
Extreme Jet Boat), assim como treinarem com alguns dos melhores
treinadores de Andebol nacionais,

A participação
nesta actividade,
no Norte do País,
contou com o
apoio da Câmara
Municipal de
Santana e com a
colaboração dos
seus encarregados de educação
dos cinco jovens
andebolistas da
colectividade
nortenha.
G.D.

Jogadores tiveram noções com conceituados treinadores nacionais e estrangeiros.

como José António Silva (ex-Benfica),
Jorge Rito (Benfica), Carlos Resende
(ABC de Braga), Luís Graça (FC Porto),
Mário Santos e Paulo Sá (Mai/Ismai),
Abílio Ramos (ex-Boavista), e internacionais, casos de Herman Breuer
(Holanda, expert em guarda-redes)
e Lorenzo Rueda (Espanha, ex-BM

Garnollers). Com esta experiência,
os atletas «tiveram a oportunidade
de desenvolver hábitos e ritmos do
treino de competição, assim como
melhorar as suas capacidades individuais», refere Paulo Silva, do CDR
Santanense. 1
Geraldo Dória
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Torneio de Andebol
«Terras de Lafões» começa hoje
O VIII Torneio de Andebol «Terras de Lafões»
2011 terá lugar nos dias 7, 8, 9 e 10 de Julho, no
pavilhão gimnodesportivo de Oliveira de Frades.
O anfitrião será o Andebol Clube de Oliveira de
Frades que estará em jogo com mais 13 equipas,
das quais 10 são Juvenis juniores e cinco Iniciadas. Este Torneio, que já conquistou um lugar de
destaque no contexto regional, conhece assim
mais uma edição, que coloca Julho no centro das
atenções em Lafões.
Sem paragens
Salete Costa
O pavilhão gimnodesO Andebol Clube de portivo vai, uma vez mais,
Oliveira de Frades (ACOF) receber este Torneio, num
será o anfitrião de mais uma total de 45 jogos e 260 partiedição do Torneio de An- cipantes, entre atletas e diridebol «Terras de Lafões», gentes. Números que vão
que tem início hoje, dia 7 de ditar muitos esforços da
Julho, e se prolonga até ao parte da organização para
próximo domingo, dia 10. que tudo corra dentro das
Este evento desportivo con- previsões. Rafael Almeida
tará com a participação de não tem dúvidas de que fa15 equipas ao todo, dos es- zer jogos entre as 08h00 e
calões Juniores e Iniciadas, as 24h00, com uma disputa
que tem vindo a afirmar-se por hora, “exige muito esforcomo uma referência a ní- ço”. O primeiro jogo do Torvel nacional. A comprovar neio tem início hoje, pelas
esta realidade está a procu- 14h00, mas todos os restanra superior os número de tes dias serão animados com
vagas. “Tivemos equipas jogos no horário alargado.
que queriam participar, mas Domingo, por ser o último dia
que devido às nossas limi- do Torneio também terá
tações não foi possível menos jogos.
aceitá-las”, explicita Rafael
Almeida, um dos impulQualidade
sionadores da modalidade
O Maiastars, que é o
no concelho.
campeão nacional de Juve-

A época desportiva que agora termina é a última para o escalão de Juniores

nis e o vice-campeão de
juniores também a nível nacional, é uma das presenças
confirmadas, a que se juntam equipas de vários pontos do país e também de
Espanha. As equipas participantes, assim como os respectivos responsáveis técnicos ficarão alojados no Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades, mas desta
vez não vão desfrutar das
Festas do Concelho, já que
o seu início foi adiado para a
próxima quarta-feira.
Público
Rafael Almeida lembra
a importância de ter o público a apoiar as equipas da
casa. “Queremos apoio, porque é fundamental. Nos
anos anteriores tem sido
satisfatório, especialmente
no fim-de-semana, mas vol-

tamos a apelar à presença
de todos”.
Os apoios também surgem aqui como essenciais.
“Tivemos menos apoios, devido à crise, mas estes auxílios podem ir além da parte
financeira. Os pais, com o
seu acompanhamento, são
uma importante ferramenta
para que tudo corra bem”.

Futuro
A
actual
época
desportiva, que termina com
este Torneio, foi positiva em
vários sentidos, mas os responsáveis pelo ACOF já só
pensam no próximo ano,
que se inicia em Setembro.
Infantis, Iniciadas, Juvenis e
muito possivelmente uma
equipa sénior são as metas.
Rafael Almeida lembra a necessidade de ter mais atletas, especialmente nos es-

calões mais baixos.
“Para o andebol ser
uma referência necessita de jovens que
se dediquem à modalidade e do apoio dos
pais”.
O surgimento da
equipa sénior é uma
possibilidade face ao
desaparecimento do
escalão de Juniores e
reorganização dos
escalões. “O nosso
objectivo é entrar no
PO10, que é a segunda divisão nacional,
cujo campeonato só
começa em Janeiro.
Precisamos de atletas adultas e verificar
a viabilidade do
projecto, que também da disponibilidade das participantes”, explicitou.
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