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ANDEBOL

Seleccionador acredita na vitória
> redacção

A selecção nacional sénior prossegue, em Belgrado, o estágio de
preparação tendo em vista o duplo confronto com a Suíça. Ontem a equipa nacional cumpriu
os dois treinos agendados, os últimos antes da partida para a
Suíça que acontece durante o dia
de hoje.
A quatro dias do primeiro jogo
frente aos helvéticos, Rolando
Freitas fez uma pequena caracterização do próximo adversário
de Portugal no grupo 1 de apuramento para o Europeu da Dina-

marca 2014.
“A Suíça é uma selecção que
alterna a experiência com alguma juventude que foi injectando
na equipa. É uma formação onde
predomina a armada alemã, ou
seja, três atletas que jogam na
Bundesliga [liga alemã], em
conjunto com alguns jogadores
que jogam no Kadetten Schaffhausen, formação que disputou
esta época a Liga dos Campeões
Europeus”, começou por apreciar o seleccionador nacional.
Recorde-se que a “armada
alemã” a que Rolando Freitas se
refere é constituída por Andre

Schmid, Manuel Liniger e David Graubner, um trio que actua
em equipas da Bundesliga; Florian Goepfert e Ruben Schelbert
são os dois jogadores que defenderam as cores do Kadetten
Schaffhaussen na Liga dos Campeões e o alemão Andre Schmid,
ao serviço do Rhein-NeckarLowen, está nos quartos-de-final
da EHF Cup. Credenciais de peso, apresentadas pelos suíços.
“É uma equipa com que nos temos de preocupar mas, ao mesmo tempo, é uma equipa que
pensamos ter as armas necessárias para os vencer”, disse.

DR

Rolando Freitas acredita na vitória de Portugal sobre a Suíça
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Juvenis do S. Bernardo
vencem “Nazaré Cup”
Andebol O clube de Aveiro esteve representado em três escalões no
reconhecido Torneio Internacional do Dom Fuas Andebol Clube
D.R.

O Centro Desportivo de São
Bernardo, cumprindo a tradição, deslocou-se mais uma vez
à Nazaré para disputar a 26.ª
Edição Torneio Internacional
daquela cidade, organizado durante a semana passada pelo
Dom Fuas Andebol Clube. Este
ano, o clube aveirense fez-se representar nos escalões de juvenis femininos e masculinos e
pelas equipas A e B de Iniciados
masculinos, alcançando um troféu colectivo e dois individuais.
Quanto à participação desportiva do S. Bernardo, a equipa
B de Iniciados masculinos,
constituída maioritariamente
por atletas infantis, alcançou o
14.º lugar entre 16 equipas. Já a
equipa A, ficou um pouco atrás
das expectativas, ao ficar no oitavo lugar, deixando a ideia que
poderia ter tido uma melhor
prestação, já que está na 2.ª Fase
do Nacional da 1.ª Divisão.
A formação de Juvenis Femininos teve um desempenho notável, atendendo a que as restantes quatro equipas - Assomada, Benfica e Castelo Branco,
Colégio de Gaia e Dom Fuas tinham todas melhor “ranking”

Grupo do S. Bernardo que participou no Torneio Internacional da Nazaré

do que o S. Bernardo. Mas com
muito querer, garra e determinação, as meninas aveirenses
foram a grande surpresa da
prova, ao atingirem a final.
No jogo decisivo, acusando
um pouco a falta de experiência,
num pavilhão lotado, a equipa
apresentou-se um grande nervosismo, não conseguindo vencer o jogo, mas saindo de cabeça
erguida por toda a entrega que
tiveram e que reconhecida por
todos os presentes. Para abri-

lhantar o segundo lugar, Fátima
Ribeiro foi eleita a melhor jogadora no escalão.

Grupo Astur e foi talvez o jogo
mais intenso deste escalão, já
que a equipa asturiana, muito

possante fisicamente e forte defensivamente, apresentou um
andebol bastante evoluído. Foi
um dos melhores jogos da prova, mas que os aveirenses venceram, garantindo assim a disputa da final.
Com o pavilhão completamente a “rebentar pelas costuras”, S. Bernardo e Belenenses
defrontaram-se na final, tendo
os jovens aveirenses comandado quase sempre a partida
com margem segura. A dez minutos do fim, o S. Bernardo teve
uma quebra e deixou que equipa de Belém passasse para a
frente.
Mas o S. Bernardo, que em
edições anteriores havia ficado
no terceiro lugar, não quis deixar fugir a oportunidade de trazer a taça para casa e acabou
por dar a volta ao jogo já do fim,
vencendo o torneio com toda a
justiça. O seu atleta Leandro
Rodrigues foi também eleito
melhor jogador de juvenis masculinos, reforçando a participação desta equipa no torneio,
que serviu de preparação para
os “play-off”do nacional da categoria que se avizinham, em
dois jogos com o Sporting. |
D.R.

Outro troféu individual
A prova de Juvenis masculinos teve 16 equipas, dividida em
quatro grupos de quatro equipas cada, tendo o S. Bernardo
disputado a Série C, juntamente
com Entroncamento, SIR 1.º
Maio e Alto Moinho. Os jovens
de Aveiro venceram o grupo
com alguma facilidade, somando por vitórias os três jogos disputados, mas nos quartos de final tiveram um teste bem mais
interessante, ao vencerem o segundo classificado da Série D ,
o Samora Correia.
Nas meias finais, o S. Bernardo defrontou os espanhóis do

Fátima Ribeiro e Leandro Rodrigues conquistaram troféus
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São Bernardo vence
escalão de Juvenis
no Torneio da Nazaré
Andebol | P24
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Associação de Andebol
tem novos dirigentes
COIMBRAAntónio Sousa, António Albuquerque e Pedro
Duarte são os elementos da Comissão Administrativa da Associação de Andebol de Coimbra que tomaram posse, numa
cerimónia liderada pelo presidente da Federação de Andebol
de Portugal, Ulisses Pereira. A
partir de agora, os dirigentes
empossados querem encontrar
o norte no sentido de revitalizar
o andebol no distrito de Coimbra.

A Associação de Andebol de
Coimbra, que passou a ser oficialmente reconhecida pela estrutura federativa, irá usufruir
de uma posição privilegiada na
estreita colaboração com todos
os clubes do distrito de Coimbra
que já se encontram ligados à
modalidade, bem como os que
venham a manifestar esse legítimo interesse.
Refira-se, por outro lado, que
o curso de árbitros de andebol
está previsto para o mês em

curso e que terá a duração de
25 horas distribuídas por dois
fins-de-semana. Ainda dependente da disponibilidade do espaço para ministrar o referido
curso, a Associação de Andebol
de Coimbra adiantará amanhã
as informações adicionais.
Para formalizar a inscrição,
os interessados deverão aceder
ao sítio oficial da Federação de
Andebol de Portugal (FAP), em
www.fpa.pt, e seleccionar “inscrever-se em acções de formação”, escolher o curso Coimbra
2013 e preencher os campos solicitados. Para todos aqueles
que não efectuaram a pré-inscrição podem fazê-lo no portal
da FAP. |
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • 1.ª “mão” dos quartos-de-final da Liga dos Campeões: Paris Saint-Germain
(Fra)-Barcelona (Esp), 19h45,
Paris. Bayern de Munique (Ale)Juventus Turim (Ita), 19h45, Munique. • Treino de Observação da
Selecção de Formação Sub-14 da
Madeira, 19h15, Campo Adelino
Rodrigues (ex-Liceu). • Bárbara
Santos (“Os Xavelhas”) e Fátima
Pinto (GD APEL) integram estágio
da Selecção Nacional Sub-19. •
Treino do Marítimo, 10h, Barreiros. • Plantel do Nacional goza

CORRIDA DE MONTANHA • Inscrições para o 1.º Trail do Funchal
(com Taxa), até domingo. • Inscrições para a edição 2013 do MIUT
(Madeira Ultra Trail), Corrida de
Montanha, até dia 10.
BADMINTON • Estágio Internacional Páscoa2013 em Reading
dia de folga. • Treino do Marítimo (Inglaterra), com o treinador RiB, 10h, Santo António.
cardo Fernandes e a atleta Teresa
ANDEBOL • João Ferraz e Pedro Figueira, até amanhã.
Spínola integram Selecção Nacio- TÉNIS • Inscrições para o Torneio
nal sénior masculina na fase de
“Papa Manuel” (Seniores, Veteraqualificação ao Campeonato da
nos + 40, Veteranos + 50 e VeteEuropa de 2014.
ranos + 60), até amanhã.
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ANDEBOL

FC Gaia com
bom início
O FC Gaia começou da
melhor forma a fase de subida à 2.ª divisão nacional
com um difícil triunfo em
casa da Sanjoanense. A
equipa gaiense faz parte do
grupo de quatro equipas
que venceu na ronda inaugural. Na próxima jornada,
que se disputa hoje, os
gaienses recebem o Salgueiros 08, num jogo de
candidatos. A partida tem
início às 21h.
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ANDEBOL | II TORNEIO DE ANDEBOL FEMININO S. FÉLIX DA MARINHA

Mais de 300 atletas a jogar
● Organização do torneio pretende divulgar mais a modalidade que já foi uma referência em Gaia e, para isso,
convidou algumas das equipas mais importantes no panorama do andebol feminino em Portugal.
NUNO MIGUEL PEREIRA

ais de 300 atletas
de diversos escalões vão animar alguns dos
pavilhões de Gaia no II
Torneio de Andebol Feminino de S. Félix da Marinha.
“Vão estar presentes equipas de todos os escalões
menos das iniciadas, uma
vez que a equipa do S. Félix
vai ter um jogo oficial”, revelou José Santos, membro
da organização do torneio.

M

Ao longo do fim de semana,
vão estar em competição
seis equipas no escalão de
minis, quatro equipas de infantis, cinco equipas de juvenis e ainda seis equipas
do escalão sénior.
A organização fez questão
de convidar algumas das
maiores referências do andebol feminino português,
como são os casos das formações do Colégio de Gaia,
Maiastars, Almeida Garret,
Lusitanos ADA Canelas ou
o Santa Joana.

Competição durante todo o fim de semana

“Vão estar presentes 21
equipas e é esta a dimensão
que queremos dar a este
torneio. Vamos ter 50 jogos
e o público vai ter muito por
onde escolher”, sublinhou
José Santos.
Os jogos vão decorrer no
Pavilhão Escolar de Arcozelo, no Pavilhão Municipal
de Arcozelo e no Pavilhão
Municipal de Grijó, durante
todo o dia de hoje. Amanhã,
os jogos das finais começam
às 14h no Pavilhão Municipal de Grijó e a cerimónia de

encerramento, com a entrega dos troféus está prevista para as 18h.
“Acho que o público pode
esperar bons jogos e bons
espetáculos e essencialmente queremos promover
o andebol em Gaia”, referiu
José Santos.
O torneio é organizado pelo
Clube Andebol de S. Félix
da Marinha, numa equipa
de apenas 12 pessoas. “O
esforço que faremos será
levado a bom porto”, vaticinou José Santos.

Página 12

Jornal de Santo Thyrso
A13

ID: 46859116

22-03-2013

Tiragem: 3000

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,51 x 38,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 13

Jornal de Santo Thyrso
A14

ID: 46859935

22-03-2013

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,58 x 27,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Página 14

Jornal de Santo Thyrso
ID: 46859935

22-03-2013

Tiragem: 3000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,72 x 13,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Página 15

Mensageiro (O)
A16

ID: 46845868

21-03-2013

Tiragem: 3000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,52 x 8,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Torneio Internacional de Leiria
ANDEBOL – Portugal, Eslováquia, Noruega e Balonmano Porriño (Espanha)
vão disputar o I Torneio
Internacional de Leiria (seniores femininos), que de
22 a 24 de Março se distribui pelos pavilhões da Juve
Lis (São Romão), Souto da
Carpalhosa e Pousos.
Os jogos deste torneio
inaugural podem ser acompanhados, para além de nos
respectivos locais, através
da Internet. A Andebol TV
(andebol.tv) transmitirá

todos os jogos, à excepção
do Portugal x Noruega, cuja
transmissão ficará a cargo
de A Bola TV (abolatv.pt).
Leiria “dá” quatro
Entre as 19 convocadas
pelo seleccionador nacional
João Florêncio, destacam-se
quatro atletas de clubes do
distrito de Leiria: Maria Pereira e Dulce Pina (Colégio
João de Barros, Pombal),
Inês Silva e Telma Amado
(Juventude Desportiva do
Lis, Leiria).

Calendário

Dia 22 (sexta-feira)
Centro Desportivo
Juve Lis (São Romão)
19h00 – NOR x ESL
21h00 – POR x Porriño
Dia 23 (sábado)
Pavilhão do Souto
da Carpalhosa
15h30 – Porriño x NOR
17h30 – ESL x POR
Dia 24 (domingo)
Pavilhão dos Pousos
15h00 – POR x NOR
17h00 – ESL x Porriño
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Quatro equipas
no I Torneio
Internacional
de Leiria
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Torneio de andebol jovem
traz mais de cem atletas
A Associação Desportiva Albicastrense (ADA) promove, dias 22 e 23 de março, o I Torneio Cidade de Castelo
Branco de Andebol – Bambis e Minis. Os jogos iniciam-se
às 15H00 de sexta-feira, até às 22H00, no Pavilhão da EBI
Afonso de Paiva. E são retomados às 9H00 de sábado,
terminando o torneio às 18H00.
José Curto, da direção da ADA, explica que o clube “tem
vindo a trabalhar nestes escalões mais jovens, e não apenas
com a equipa sénior”, pois defende que “é desde cedo que
se deve incutir o gosto e motivar as crianças e jovens à
prática da modalidade”.
Destaca ainda que sem os apoios institucionais e empresariais “não seria possível a realização desta prova, já que
os mais de 100 atletas que vão participar no torneio têm
inscrições, alojamento e refeições gratuitas”.
Ildeu Correia, que a par de Martin Gomes e Carlos Varandas treina estas camadas mais jovens, avançou que a ADA
participa no evento com três equipas de minis e uma de
bambis; a Casa do Benfica do Entroncamento com duas
equipas de minis e uma de bambis; o Grupo Musical e
Desportivo União e Progresso de Azeitão com duas equipas
de minis; a Associação de Solidariedade Social da Assomada com uma equipa de minis e uma de bambis; e a Casa do
Benfica de Castelo Branco, com uma equipa de minis e uma
de bambis.
Neste momento a ADA conta com cerca de 40 atletas nestes
escalões mais jovens, entre bambis, minis e infantis, começando já a colher os seus frutos. Os infantis começaram no
último fim-de-semana o campeonato e levaram de vencida a
equipa de Pombal.
Dado que se tratam de escalões de formação, o pavilhão
será divido em três campos e decorrerão, simultaneamente,
dois jogos de minis e um de bambis.
Sendo escalões de formação “jogam cinco contra cinco”,
mas José Curto revela que “há conversações com clubes de
maior relevo, mas para outro tipo de torneio, de andebol de
sete”. Contudo, concorda que este tipo de evento promove
e consolida a aposta que a ADA tem vindo a fazer nestas
crianças e jovens, lançando sementes para o futuro do
clube.
Lídia Barata

Responsáveis da ADA promovem andebol jovem
Página 18

