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aNDebol

Supertaça
femina
em Coimbra

Gil Eanes, Colégio de
Gaia, Colégio João de Barros e Madeira Andebol
SAD vão disputar a Supertaça de seniores femininos. Amanhã, no Pavilhão
Multidesportos Coimbra,
têm início as meias-finais,
disputadas entre Colégio
João de Barros e Madeira
SAD (17H30), e Colégio de
Gaia e Gil Eanes (19H30).
No domingo, a partir das
15H00, as duas equipas
vencidas jogam para a atribuição dos 3.º e 4.º lugares,
com a final a realizar-se a
partir das 17H00. A entrada para os jogos é livre.
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ANDEBOL FEMININO

Supertaça
disputa-se no
fim-de-semana
Cid Ramos
 O Pavilhão Dr. Mário Mexia
vai ser palco, no fim-de-semana,
da Supertaça de andebol feminino, com a participação de quatro
dos melhores conjuntos do

panorama nacional. O pontapé
de saída da competição terá lugar
amanhã, às 17h30, com o embate
entre o Madeira SAD e o Colégio
João de Barros, sendo que duas
horas mais tarde será a vez do
Colégio de Gaia medir forças com
o campeão nacional, o Gil Eanes.
Para o dia seguinte, mais concretamente às 15h00, está reservado
o encontro de atribuição do 3.o e
4.o lugar, sendo que a final está
agendada para as 17h00.

Ana Seabra, do Gil Eanes,
aposta que «os jogos vão ser
interessantes», assumindo que
a turma algarvia «aspira a vencer a competição», admitindo
que o duelo com o Colégio de
Gaia «não será fácil». Sara Torres, por seu turno, elogia a «qualidade dos quatro candidatos»,
mas o que quer mesmo é o que o
seu Colégio de Gaia derrote as
campeãs nacionais.
O técnico do Madeira SAD

deixa claro que a sua equipa
«entra em qualquer competição
para vencer». Duarte Freitas
enaltece as capacidades do
adversário de amanhã, mas
também está interessado numa
«boa promoção do andebol
feminino». Do lado do Colégio
João de Barros, o treinador Paulo
Félix garante que a sua equipa
«não vai entrar derrotada» e que
tudo fará para ultrapassar o
favorito Madeira SAD. l
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ANDEBOL - ENTREVISTA MARIA PEREIRA

“Jogar num campeonato
estrangeiro é aliciante”
Maria Pereira é a grande figura do Colégio João de Barros. A jovem jogadora natural de
Calvaria (Porto de Mós) tem sido a figura de proa do conjunto orientado por Paulo Félix.
Em entrevista ao nosso jornal fala sobre o Colégio João de Barros, nomeadamente
o campeonato e a Taça EHF.
Cid Ramos

nosso melhor nível, e perdemos apenas por três golos. No
segundo jogo, a nossa condição
física já não era a melhor e isso
teve muita influência no
desenrolar do encontro.

Diário de Leiria (DL): Está
num bom momento de forma.
Sente-se na melhor fase da sua
carreira?
Maria Pereira (MP): Não diria
isso, apenas a minha forma de
jogar mudou. Esta fase é fruto
do trabalho que venho a
desenvolver. Estou melhor tacticamente e o jogo colectivo
também melhorou.


C.R.

DL: Continuam a existir bastantes diferenças entre Gil
Eanes e Madeira SAD em relação ao Colégio João de Barros?
MP: Sim. Têm mais condições
para trabalhar que nós. O Colégio João de Barros agora vai ter
um pavilhão, o que vai ser muito bom para a nossa equipa. O
Madeira SAD tem um plantel
extremamente equilibrado, em
que o treinador pode mexer e
não se nota muito na equipa. O
Gil Eanes tem também um
bom conjunto e recheado de
boas executantes.

DL: Após a eliminatória em
França, assistiu-se a uma
melhoria exibicional do Colégio João de Barros?
MP: Sim. A participação em
França foi muito boa para fortalecer o espírito de grupo. Deiáamos boa imagem diante uma
equipa bastante credenciada.

MARIA PEREIRA ainda quer evoluir mais como jogadora
DL: A ausência de Natalina Melo
é uma baixa de peso?
MP: Sim. Quando a equipa está
desgastada é ela que gere a equipa. Defende muito bem e é fundamental em termos atacantes.

DL: Balanço da participação na
Taça EHF?
MP: Extremamente positivo.
Ninguém estava à espera que
nós fizéssemos tão boa figura.
No primeiro jogo estivemos ao

DL: A Maria Pereira tem uma
compleição física fora do comum
em Portugal. Qual é o segredo?
MP : Não existe segredo. Eu
comecei a fazer musculação
muito nova e isso fez com que
eu ficasse com uma boa compleição física.
DL: Quais as modalidades que
já praticou?
MP: Várias. Desde andebol,
futsal, futebol e voleibol.

DL: Considera-se uma das
melhores jogadoras portuguesas na actualidade?
MP: Não. Ainda tenho muito
que evoluir.
DL: À semelhança de Ana
Marques também sonha com
o título nacional?
MP: Claro que sim. É o sonho
de qualquer atleta sagrar-se
campeã nacional e eu não fujo
à regra. Sabemos que vamos
ter que trabalhar muito, mas
tem que ser assim, para conseguirmos este objectivo.
DL: Jogar num campeonato
estrangeiro é aliciante?
MP: Sim.É uma experiência
que eu gostava de passar e que
acho aliciante.
DL: Quais os momentos mais
felizes da carreira que gosta de
recordar?
MP: Ser campeã nacional de
juniores, jogar nas competições europeias e representar a
Selecção nacional. l
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Associação de Andebol de Braga
organiza curso para treinadores
A Associação de Andebol de Braga está a preparar a
realização de um curso de treinadores – Grupo 1 da
modalidade, a decorrer no distrito de Braga. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até ao dia 15 de
Fevereiro. O curso está já enquadrado no novo modelo,
que terá a duração de 80 horas presenciais (40 horas
de componente específica e 40 horas de componente
geral) e 550 horas de estágio. Para frequentar o curso,
os formandos têm de ter o 12.º ano no final deste
curso; ter 18 anos no final deste curso, e pagar uma
taxa de inscrição de 100€, que pode ser paga em três
prestações. As inscrições serão feitas através de email
(geral@aab.pt), ou fax: 253615165.
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Andebol: juniores

Portugal goleou Argentina
DR

A selecção nacional de juniores A de Portugal venceu
ontem a Argentina por 41-25,
no primeiro dos dois jogos de
preparação que as duas equipas têm agendados e que decorreu no pavilhão do Centro
Estágios de Rio Maior.
A Argentina até começou
melhor (0-2), mas Portugal rapidamente deu a volta (3-2)
numa partida com início atribulado, marcado pela falta de
energia eléctrica que obrigou
a duas paragens.
A defender em 5x1, com
Rui Silva na posição de defesa avançado, Portugal roubou
muitas bolas ao ataque argentino, com o guarda-redes André Vilhena a evidenciar-se,
proporcionando contra-ataques bem lançados.

Areia (2), Hugo Silva (1), Belone Moreira (5), Pedro Portela
(8), Ricardo Pesqueira (1), Carlos Siqueira (5), Hugo Santos
(1) e Artem Kuybida (1).
Portugal volta hoje a defrontar a Argentina, no Pavilhão de
Alcanena (16h00).
Hugo Rosário

Portugal chegou ao intervalo com uma vantagem muito
confortável, o que permitiu ao
seleccionador nacional utilizar
outros jogadores no segundo
tempo, opção que não tirou brilho ao desempenho luso.
Portugal alinhou e marcou:
André Vilhena; Nuno Silva (2),
Hugo Rosário (1), Pedro Seabra (4), Rui Silva (5), João Ramos (2), Tiago Silva (3), António

Rolando Freitas
satisfeito
No final da partida o seleccionador nacional analisou de
forma muito positiva o desempenho da equipa.
«Jogámos bem. Defendemos
bem e cortámos as linhas de
passe e trajectórias do ataque
adversário. O guarda-redes esteve bem, o que nos possibilitou um bom contra-ataque e
imprimir velocidade ao jogo»,
referiu Rolando Freitas.
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Andebol: seniores

Portugal volta a perder na Áustria
pela margem mínima
Portugal voltou ontem a perder com a Áustria pela diferença mínima (34-33), no segundo de dois jogos com aquela
selecção de preparação para a fase de apuramento para o
europeu de andebol.Um dia depois da derrota por 30-29,
a selecção portuguesa sofreu novo desaire, desperdiçando
a vantagem de cinco golos que tinha ao intervalo (20-15).
No segundo tempo, Portugal continuou a controlar o jogo
e, a três minutos do final, ainda mantinha três golos de
avanço, mas os austríacos aproveitaram duas exclusões de
jogadores lusos para dar a volta nos últimos instantes.
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GD Biscoitos em
grande atividade
a secção de andebol do Grupo Desportivo dos Biscoitos
está em grande atividade competitiva durante estes dias.
assim, a equipa de iniciados masculinos participa na segunda fase do respetivo Campeonato regional – Zona 1 – faial,
evento que decorre no Pavilhão Desportivo da Horta até ao
próximo domingo.
Ontem, ao início da noite, disputou-se o encontro sporting
da Horta – aCDr Graciosa. Para hoje estão em cartaz os
embatesaCDr Graciosa – GD Biscoitos (13:00) e sporting da
Horta – GD Biscoitos (21:00). amanhã realizam-se os prélios
aCDr Graciosa – sporting da Horta (10:30) e GD Biscoitos
– sporting da Horta (17:30).a prova termina depois de amanhã
com o duelo GD Biscoitos – aCDr Graciosa (10:00).
no que concerne à equipa de juniores masculinos, participa, entre hoje e domingo, no correspondente Campeonato
regional, certame a concretizar no pavilhão desportivo da
escola Preparatória dos arrifes, em são Miguel, mediante o
seguinte calendário:
Hoje: CD Marienses – GD Biscoitos (19:00) e GDCP arrifes
– sporting da Horta (21:00).amanhã: sporting da Horta – CD
Marienses (11:30) e GDCP arrifes – GD Biscoitos (20:00).
Domingo: GD Biscoitos – sporting da Horta (10:30) e CD
Marienses – GDCP arrifes (16:00).
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