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ANDEBOL

Artística
de Avanca
joga torneio
de Fafe
A equipa sénior da Associação
Artística de Avanca, que esta época vai participar no Campeonato
Nacional de Andebol 1, inicia hoje
a sua participação no Torneio
Cidade de Fafe, onde para além da
equipa anfitriã, estão também
presentes as formações do Xico
Andebol e do Águas Santas.
Depois da derrota no primeiro
teste de pré-época, frente ao Benfica (22-33), a equipa avancanense
tem agora mais um “ensaio” este
fim-de-semana, que fecha a terceira semana de trabalhos de preparação da temporada 2012/2013.
Hoje, a partir das 19, a Artística
de Avanca defronta o Xico Andebol, jogando-se duas horas depois o encontro Fafe-Águas Santas. Amanhã, às 16 horas, jogam
os vencidos do dia anterior, defrontando-se às 18 horas os vencedores. Para além dos jogos relativos ao Torneio “Cidade de
Fafe”, a Artística de Avanca tem
ainda agendado um outro jogo
de treino para domingo de manhã, a partir das 11 horas, com o
Andebol Clube de Fafe.l

I
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ESTE FIM-DE-SMANA

Viseu vai ser
a capital do andebol

DÉRBI Sporting-Benfica joga-se amanhã às 18h30
Silvino Cardoso
I O 14.o Torneio da Feira de S.
Mateus, considerado um dos
melhores do país, realiza-se
amanhã e domingo, no pavilhão
do Inatel.
ABC de Braga, Clube Balomano de Cangas (Espanha), Sporting e Benfica, são as quatro
equipas que vão disputar a prova, em seniores masculinos.
Com a presença destas quatro
equipas, fica garantido o grande
nível que o evento já atingiu e
que faz parte do programa desportivo da Feira de S. Mateus,
que está a decorrer na capital da
Beira Alta até 21 de Setembro.
Os jogos têm início amanhã,
com a meia-final entre Sporting

e Benfica a mobilizar os amantes da modalidade e/ou os adeptos de ambos os clubes, na cidade e no distrito. Apesar do encontro ser transmitido pela RTP
2 (18h30 ), prevê-se que o pavilhão do Inatel, em Viseu, esteja
completamente lotado.
Antes, pelas 16h30, decorre o
apuramento do outro finalista: o
encontro entre o ABC de Braga e
o Clube Balomano de Cangas
(Espanha), a ser transmitido pela FAP TV.
No domingo, pelas 15h00, defrontam-se os vencidos da jornada anterior para apurar o 3.o
classificado, realizando-se a final, às 17h00. Ambos os encontros terão transmissão em directo pela FAP TV. l
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BENFICA JOGA
CONTRA SPORTING
EM VISEU
ANDEBOL
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ANDEBOL
Xico Andebol
apresenta-se
frente
ao Sporting
A equipa do Xico
Andebol faz a sua apresentação aos sócios
no próximo dia 30 de
agosto, às 19h00, no
seu pavilhão, frente ao
Sporting.
A equipa vimaranense, este ano sob
comando técnico de
Tchikoulaev, vai competir na I Divisão nacional.
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Andebol Sub-18
decide últimos
lugares no Mundial
No penúltimo jogo de Portugal a
contar para o Campeonato do
Mundo de Sub-18, em Andebol femininos, na cidade de Bar, no Montenegro, Portugal não conseguiu
superar o Uruguai, averbando uma
derrota por 29-31.Um diferença de
dois golos, atenuada na 2.ª parte, já
que ao intervalo, as lusas, comandadas por Filomena Santos, perdiam por 14-20. As Juniores B
femininas de Portugal, depois de
cinco derrotas em outros tantos
embates na fase de grupos, continuam a não ganhar um jogo e despedem-se da competição hoje. Às
10h30, Portugal vai defrontar o Paraguai (que perdeu com o Congo,
por 14-17), para a atribuição do
19.º e 20.º lugares, naquele que
será o último jogo. Pela equipa das
“quinas” alinham quatro madeirenses: Mónica Soares, Catarina Oliveira (Sports da Madeira), Sara
Sousa (Bartolomeu Perestrelo) e
Isabel Góis (Camacha). Na prova do
Montenegro estão ainda os árbitros
madeirenses, casos de Duarte Santos e Ricardo Fonseca. 1
Vasco Sousa
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Federação
de Andebol
assina
protocolo com
Mêda, Sabugal
e Celorico

DR

C

om vista à concretização
do plano de desenvolvimento regional do andebol
no distrito da Guarda, a Federação de Andebol de Portugal
assinou na última semana
protocolos de cooperação
com as Câmaras da Mêda,
Sabugal e Celorico da Beira.
O primeiro foi assinado
sábado na Mêda, no âmbito
da cerimónia de inauguração
do Pavilhão Polidesportivo
Municipal e do Troféu José
Ramos, enquanto no domingo
foi a vez da empresa municipal Sabugal+ rubricar o
acordo antes da disputa da
Taça Cidade do Sabugal de
Andebol. Já na segunda-feira,
a Empresa Municipal Celoricense assinou o respetivo
protocolo no salão nobre da
autarquia. Entretanto, nos
dois jogos particulares que
realizou no distrito, a equipa
sénior do Benfica derrotou,
no sábado, o Águas Santas por
33-26 (Mêda) e, no domingo,
o Avanca por 33-22 (Sabugal), em partidas que muito
contribuíram para divulgar a
modalidade.

Página 16

A17

ID: 43408800

22-08-2012

Tiragem: 14500

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,12 x 21,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Portugal derrotado
no ‘mundial’

Mónica Soares e Soraia Fernandes

A selecção portuguesa de sub-18, que integra as
aguedenses Mónica Soares (CS Madeira) e Soraia Fernandes (LAAC), perdeu os jogos que realizou até ao
momento na fase ﬁnal do campeonato mundial da
categoria, que se realiza em Montenegro: 29-30 com
Angola, 25-27 com o Brasil, 26-33 com o Japão e 26-41
com a Noruega, quedando-se pela última posição do
grupo D.
Frente ao Japão, Portugal terá realizado a melhor exibição do torneio, com Mónica Soares a marcar 9 golos
em 13 remates (foi a melhor marcadora da equipa) e
Soraia Fernandes a marcar 3 golos em 5 remates. Nos
jogos restantes, Mónica Soares marcou 4 golos a Angola, 4 ao Brasil e 6 à Noruega, enquanto Soraia Fernandes marcou um golo a Angola e outro à Noruega.
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Andebol sénior do Vitória iniciou trabalhos com muita motivação para desafios da época
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O andebol sénior do Vitória prepara desde há alguns dias a nova
temporada, em que volta a disputar a Zona Sul do Campeonato
Nacional da II Divisão. As aspirações competitivas são moderadas,
se bem que não se perca de vista
a possibilidade de alcançar o apuramento para a Fase Final. Acima
de tudo, e a avaliar pelas palavras
de Ricardo Palma, o técnico que
vai liderar a equipa pelo segundo
ano, o que importa é “estruturar a
Secção” em moldes adequados à

Rui Minderico

“Os adeptos podem esperar uma equipa de gente
que gosta do clube e quer jogar no seu seio”

CONDIÇÕES – Palma salienta a importância das condições de trabalho oferecidas

realidade do clube e da cidade e
dando uma “linha de unidade” ao
trabalho a desenvolver, algo que,
para Palma, se consegue acima de
tudo pela motivação dos atletas
mediante a tradição do clube e
pelo gosto que esta desperta para
a prática. Evitar os sobressaltos da
época passada é outro dos aspectos que o responsável técnico
quer ver realizado.
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R.P
R.P.:.: Sentimos, realmente, que o
nosso público tem sempre uma
expectativa alta, que vem aos jogos, que se desloca a outros pavilhões, que gosta muito de andebol, e é preciso continuar a trabalhar para que isso não se perca.
Logo, não podemos desperdiçar
oportunidades. É preciso aproveitar todas as circunstâncias que
nos possam ser favoráveis para
tentarmos ir à Fase Final e apresentar uma qualidade competitiva que esteja à altura dos pergaminhos do clube. Agora, também
sabemos que o discurso se faz em
10 minutos mas que a época se
constrói em dez meses e que, por
isso, repito, é forçoso garantir a tal
estrutura interna forte.
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R.P
R.P.:.: O que solicitei à Secção foi
que se empenhasse em criar uma
estrutura interna mais forte para
se enriquecer ainda mais a ligação
à formação que é essencial para a
modalidade no Vitória nas actuais
circunstâncias. Só assim é que se
pode equilibrar a vida do andebol
no clube e este ano as coisas estão realmente encaminhadas nesse sentido.
O SET
o de SSetúbal
etúbal gos
SET.:.: O públic
público
gos-ta de andeb
ol e isso é uma vvananandebol
tagem par
aoV
it
ória, mas tampara
Vit
itória,
b ém cconser
onser
onservva memórias de outr
as rrealidades
ealidades já imp
ossív
eis de
tras
impossív
ossíveis
r ep
etir
ue exp
ec
tativ
as se lhe
epetir
etir.. Q
Que
expec
ectativ
tativas

O SET
alou de apr
oveitar tto
o das
SET.:.: FFalou
apro
as op
or
tunidades
oncr
etiopor
ortunidades
tunidades,, quer cconcr
oncretizar a ideia?
R.P
R.P.:.: Um exemplo: o paradigma do
jogador de andebol em Portugal
mudou muito nos últimos anos, e
no presente há a possibilidade de
contar com atletas que podem vir
até nós porque nunca jogaram no
Vitória, um clube de grande tradição, sabendo que não há dinheiro mas que há público, carinho,
um pavilhão próprio para treinar
e jogar e, acima de tudo, uma tradição com 50 anos. A vida das pessoas está, globalmente, muito
mais complicada e é cada vez mais
difícil conciliá-la com a prática do
andebol amador, mas temos todos aqueles factores para apresentar e não são de pouca monta
na actualidade.
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R.P
R.P.:.: A nossa equipa tem um grande capital porque é praticamente
toda oriunda da formação, à excepção, para já, do Bruno Sobreira e do Diogo Godinho, e tem outra característica muito importante: as pessoas podem esperar um
conjunto com gente que quer jogar andebol e que o quer fazer no
seio do Vitória, um clube com história. Este vai ser o grande trunfo
que vamos jogar. O Vitória não é
um clube de mercado de seniores,
tem de os formar e de estar preparado para os perder. E para isso
tem que ter a tal estrutura bem
equilibrada e trabalhar muito e
bem na formação para que a equipa de seniores tenha qualidade.

Nuno Soares pensa em estabilidade

O dirigente Nuno Soares, directamente ligado à formação de seniores, não esconde que o objectivo do Vitória na nova edição do
“nacional” da II Divisão é o de conseguir uma prestação desportiva
mais “estável” do que na época
passada, tendo o apuramento
para a fase final da prova no horizonte. O cenário anterior, disse, foi
de”transição” e condicionado por
algumas situações ao nível do
plantel que lhe retiraram rendimento.
“É claro que pretendemos fazer
melhor do que na época passada”,
avançou Nuno Soares sem hesitações, “e isso passa por lutar por
uma presença na Fase Final, algo
que andou longe de poder ser
atingido mas também gostaria de
dizer que a última temporada foi
uma espécie de transição face ao

cenário anterior e que houve várias circunstâncias desfavoráveis
que não puderam ser controladas”.
E concretizando: “O plantel foi
afectado por diversos problemas,
com jogadores que, por razões
pessoais e profissionais, não puderam trabalhar com a regularidade
desejada e, alguns, acabaram mesmo por não poder treinar e jogar.
Chegámos ao ponto de ter de utilizar um guarda-redes com 48
anos de idade. Tudo isto aconteceu e não foi bom, pelo que estamos a planear todas as maneiras
possíveis, e com as poucas condições que temos, para que tal não
volte a suceder. Há novos objectivos, bem definidos, na Secção, que
passam, de novo numa política de
subsídios 0, por satisfazer as obrigações com as pessoas a quem se
deve desde há algum tempo; por

fortalecer o sector da formação
numa perspectiva de alimentação
regular dos seniores, e por dar as
melhores condições de trabalho a
todos os atletas e técnicos”.
“O amor ao clube é um facto indesmentível no andebol do Vitória e isso leva-nos sempre a fazer
o melhor possível com os meios
existentes, sem vacilar e com entusiasmo”, disse Nuno Soares que,
a terminar, acrescentou: “No presente somos o único clube da região na II Divisão nacional e no distrito ninguém tem tantas equipas
em actividade como nós, já que
com o regresso dos juniores, temos todos os escalões do quadro
competitivo e lúdico, registandose uma procura regular de miúdos
que querem jogar andebol no Vitória e aos quais temos de dar resposta permanente”.

Rui Minderico

“Queremos mais do que na última temporada”

DIRIGENTE – Nuno Soares destaca peso do clube no andebol
regional
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O quadro actual da Secção

Todos os atletas conhecem muito bem a casa onde vão jogar

A globalidade dos atletas que integram o plantel vitoriano para a
nova época desportiva ou foram
formados no clube ou se mantém
no “Antoine Velge”, isto relativamente ao quadro da temporada
transacta. O naipe de guarda-redes ainda não está definido, esperando-se a vinda de mais uma elemento para acompanhar Ricardo
Martins, assim como, no que toca
a jogadores de campo, existe a
perspectiva de conseguir um par
de jogadores experientes para a
primeira linha. Mas fiquemos com
os dados actuais da Secção no
que diz respeito ao escalão de seniores:
DIRIGENTES: Mário Raposo (coordenador da Secção); Nuno Soares
(vice-coordenador e seccionista
de seniores).
EQUIP
A TÉCNIC
A: Ricardo Palma
EQUIPA
TÉCNICA:

Rui Minderico
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TREINO – Aspecto de um dos primeiros treinos do plantel

(treinador principal) que contará
com a colaboração directa de Rui
Batista, cabendo a este último a liderança da equipa de juniores
que regressa à actividade nesta
época e entrará na disputa da fase
inicial do “nacional” que se desen-

volve na área das associações de
Setúbal e Lisboa. Técnicos da formação: Tiago Henriques, Carlos
Costa, André Praxedes, Luís Ribeiro e João Gonçalves. Todas as
equipas serão orientadas por dois
treinadores, para o que o depar-

tamento de andebol conta com a
colaboração de vários jogadores
da formação principal.
JOGADORES: Guarda-redes, Ricardo Martins, 27 anos; Pedro Mamede (universal, 24 anos); Mário Fuzeta (PE/CT, 25 anos); Diogo Godi-

nho (pivot, 21 anos); Helder Lourenço (LE, 26 anos); André Costa
(LE, 23 anos); André Moreira (CT/
PV, 21 nos); André Fonseca (PV, 20
anos); Gonçalo Almeida (universal,
24 anos); João Fuzeta (LD/PD, 23
anos); Francisco Fuzeta (PD, 21
anos); David Tavares (PV, 18 anos,
júnior); Rui Mamede (universal, 36
anos); Rolando Costa (PD, 33
anos); Gonçalo Trancoso (universal, 17 anos, júnior); Gonçalo Neves (PV, 30 anos); André Praxedes
(LE, ex-Alto do Moinho); Bruno
Sobreira (CT, ex-Belenenses).
R esponsá
vel pelos equipamenesponsáv
tos: Artur Santos.
Fisiot
er
apeutas: por definir.
isioter
erapeutas:
C AMPEONA
TO: O sorteio da priMPEONAT
meira fase do Campeonato Nacional da II Divisão está marcado
para o dia 1 de Setembro e a prova terá início a 22 do mesmo mês.
O campeonato está organizado
nos mesmos moldes das últimas
épocas, isto é, em duas Zonas na
fase inicial, apurando-se os três
primeiros classificados de cada
uma delas para a Fase Final em
que se discute o título e as promoções.
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Andebol: Nacional da II Divisão

Vitória prepara
a época só com
gente da casa
Págs. 10 e 11
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ANDEBOL

Soraia Fernandes
(LAAC) no
‘mundial’
de sub18
Portugal defronta Noruega, Brasil,
Angola e Japão no grupo D
A pivot Soraia Fernandes (LAAC) foi convocada para o estágio da selecção nacional de
juniores B (juvenis) que se realiza em Leiria
de 1 a 5 de Agosto. A concentração está agendada para as 13 horas desta quarta-feira, no
pavilhão da Juventude de Lis.
Do distrito de Aveiro estão ainda convocadas atletas da Ac. Espinho (Bárbara Barbosa)
e Alavarium (Mariana Lopes), entre 18 atletas.
O estágio está integrado na preparação de
Portugal para o mundial de sub18, a realizar
em Montenegro. Trata-se do penúltimo estágio de preparação com vista a este objectivo.
Após domingo, seguem-se uns dias de descanso e a 12 de Agosto a comitiva nacional
reúne-se na última concentração antes da
partida. A 15 de Agosto, as juniores B femininas viajam para Bar, no Montenegro. A partir
de 16 de Agosto, Portugal disputa a 1ª fase
do mundial de Sub18 no Grupo D, juntamente com Noruega, Brasil, Angola e Japão.
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