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ANDEBOL
| Francisco Ferreira  | 

O Arsenal apresentou-se para a
nova temporada de olhos postos,
pois claro, na subida à I Divisão
Nacional de andebol. Depois de
dois bons anos após a criação da
equipa de andebol, o clube pre-
tende dar o próximo passo, após
ter construído, degrau a degrau,
o seu caminho. 

Para consumar o grande desejo
de todas as pessoas envolvidas e
intimamente ligadas ao Arsenal
da Devesa, a direcção decidiu
apostar forte, a começar pelo vo-
to de confiança depositado no
novo técnico dos bracarenses,
Gabriel Oliveira, com bastantes
provas dadas no andebol univer-
sitário, ao conquistar vários títu-

los nacionais, europeus, mun-
diais e, inclusive, olímpicos. No
seguimento da forte aposta reali-
zada, a direcção colocou à dis-
posição do técnico um plantel
recheado de qualidade e expe-
riência na divisão maior do an-
debol nacional. Ao todo, o clube
garantiu a contratação de dez re-
forços para Gabriel Oliveira ver.

Desses dez reforços, sete já ac-
tuaram na primeira divisão, pelo
que vêm acrescentar mais quali-
dade e experiência ao plantel.
Como é o caso de Ricardo Cas-
tro, André Caldas, Rui Louren-
ço, Mário Peixoto, João Ferreira,
uJoão Santos e Manuel Sousa.
Os restantes três reforços - Gas-
par Cunha, Kiko Albuquerque e
Luís Correia - são jovens pro-
messas, provenientes da equipa

júnior do ABC/UMinho.
Gabriel Oliveira mostrou-se

bastante satisfeito com o plantel
à sua disposição e adiantou que
o mesmo não se encontra fecha-
do. Contudo, afirma que apenas
está aberto a mais-valias que
possam fazer a diferença.

“Hoje em dia é permaturo dizer
que o plantel está fechado. Nun-
ca se deve dizer que não há espa-
ço para mais ninguém. Contudo,
a chegar mais alguém terá de ser
um atleta que venha marcar cla-
ramente a diferença. O plantel
está bem montado e foi bem
montado. Dispomos de opções
para todas as posições. Temos,
até, mais do que duas, e boas,
opções para alguns postos. Por
isso a vir, terá que ser alguém
que marque a diferença”.

ROSA SANTOS

Claramente com a subida em mente, o plantel do Arsenal da Devesa, onde figuram dez reforços, apresentou-se para a temporada 2015/2016

Candidatos assumidos à subida
ARSENAL DA DEVESA apresentou-se para a temporada sem receio de assumir a candidatura à subida

ao escalão maior do andebol português. Gabriel Oliveira conta com plantel de grande qualidade.

Guarda-redes Clube anter ior
Ricardo Castro Santo Tirso
Gaspar Cunha ACB/UMinho
João Costa Arsenal da Devesa
Pontas-Esquerda
Ricardo Saraiva Arsenal da Devesa
André Caldas Xico Andebol
Pontas-Direi ta
Rui Lourenço Xico Andebol
André Azevedo Arsenal da Devesa
Centrais
Kiko Albuquerque ABC/UMinho
Mário Peixoto Xico Andebol
Pivôs
Carlos Osório Arsenal da Devesa
Virgílio Ferreira Arsenal da Devesa
João Ferreira Águas Santas
Universais
Bruno Silva Arsenal da Devesa
Laterais-esquerdo
Vasco Areias Arsenal da Devesa
João Santos Xico Andebol
Luís Correia ABC/UMinho
Leterais-direi to 
Elias Vilela Arsenal da Devesa
Manuel Sousa Xico Andebol
Nuno Silva Arsenal da Devesa

Equipa Técnica
Gabriel Oliveira (treinador)

Direcção
Henrique Ferreira (presidente)
Carlos Saraiva (director desportivo)
Joaquim Silva (dirigente)
Miguel Pedras (dirigente)
João Costa (dirigente)
Vasco Vilela (dirigente)

2015/2016PLANTEL

Arsenal Clube da Devesa

“A época está planeada por
fases. Para pensarmos na
subida temos que conseguir
chegar à fase final. Por isso,
o primeiro objectivo é
passar a fase. Quando
conseguirmos esse objectivo
vamos pensar na subida,
claramente. Temos um
plantel de grande
qualidade, com jogadores
com experiência de primeira
e de selecção. Penso que
está tudo reunido para
podermos fazer uma grande
época, faltando apenas o
trabalho árduo”.

Gabriel Oliveira (treinador)

“Sem dúvida de que depois
do que fizemos na época
passado, com o reforço do
plantel este ano,
naturalmente que o
principal objectivo passa por
passar à fase final e garantir
a subida de divisão. Há uma
confiança enorme, olhando
ao plantel que temos.
Fizemos dez aquisições,
sendo que sete são oriundas
da primeira divisão. Posto
isto, temos que elevar a
fasquia, só assim é que o
clube e os jogadores são
valorizados”.

Carlos Saraiva (dir. desportivo)
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A5 Bosko suspenso 4 jogos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/bosko_suspenso_4_jogos.html

 
05:40 . Record
 
 O Sporting não vai poder contar no início do campeonato com o internacional português...
 
 Por a.r. - Record
O Sporting não vai poder contar no início do campeonato com o internacional português de origem
sérvia Bosko Bjelanovic, suspenso por 4 jogos.O lateral-esquerdo e defensor dos leões foi castigado
disciplinarmente, na sequência do último lance da finalíssima e 5.º jogo do playoff da época transata,
frente ao FCPorto, que contemplou dois prolongamentos no Dragão Caixa.Numa altura em que o
Sporting atacava, o cubano Alexis Borges teve uma entrada mais dura sobre o artilheiro dos leões e
houve um desentendimento entre os dois jogadores, com Bosko Bjelanovic a receber ordem de
desqualificação com o cartão vermelho.Assim, o primeira-linha vai falhar a deslocação do Sporting a
Fafe, receção ao Belenenses, visita a Avanca e receção ao Passos Manuel, jogos que se disputam,
respetivamente, no sábado (1.ª jornada), dias 12 (2.ª), 16 (3.ª) e 19 (4.ª) de setembro.
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DR

Recepção junto ao Pavilhão Flávio Sá Leite: ABC/UMinho iniciou época 2015/16 a festejar a conquista da Supertaça 

Domingo à noite
Adeptos receberam
ABC após conquista
da Supertaça
O autocarro do ABC/Uminho,
que transportou desde Castelo
Branco a equipa vencedora da
Supertaça de andebol (26-24 so-
bre o campeão FC Porto), tinha a
recebê-lo junto ao Pavilhão
Flávio  Sá Leite um grupo de
adeptos. 
Alguns fizeram questão de regis-
tar, para a posteridade, imagens
com jogadores ainda presentes
— vários elementos da equipa
já tinham, ao longo da viagem,
saído do autocarro.
O clube bracarense conquistou a
sua sexta Supertaça de andebol.

§andebol
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Hoje na Francisco Sanches e na D. Maria II
ABC inicia escalões de formação e 
Manabola apresenta-se no feminino
Hoje às 18.30 horas, no Pavilhão da Esco-
la Secundária Francisco Sanches, o
ABC/Manabola faz uma apresentação do
projecto  de andebol feminino.
Também no masculino, diversos escalões
etários estão em vias de iniciar treinos.
Minis e bambis (nascidos até 2007) co-
meçam no dia 19 de Setembro (sábado),
no Pavilhão Sá Leite às 09.30. Para os
bambis (nascidos em 2006 e 2007) os
treinos prosseguem  às segundas e quar-
tas-feiras, das 18 às 19 horas na Escola
Francisco Sanches e aos sábados das 9.30
às 11 horas, no Sá Leite. No escalão de
minis (nascidos até 2004/2005) os trei-
nos serão às terças e quintas das 17.45 às 18.45 e aos sábados das 9.30h
às 11 no Sá Leite. Infantis (nascidos no ano 2002 ou 2003) começam dia 3
de Setembro ( quinta-feira), no Pavilhão Municipal de Maximinos, pelas
19 horas. Neste escalão os horários vão depender da equipa na qual o
atleta for colocado.  Iniciados (atletas nascidos em 2000 e 2001) – Início
dos treinos - dia 1 de Setembro (Terça-feira), pelas 19 horas no Pavilhão
da Escola Secundária D. Maria II. 
Para todos os escalões, a mensalidade de cada atleta será de 20€ e um
dos pais terá de ser sócio do ABC de Braga com a quota mensal de 5€.

DR

ABC  também no feminino
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Este tipo de eventos faz todo
o sentido. Tratou-se de uma
conjugação de esforços por
parte dos dois clubes, envol-
vendo ao mesmo tempo 
a comunidade, e que preten-
demos repetir no futuro”.

António Costa
Presidente da Artística 

de Avanca

É este tipo de divulgação que
nos pode também dar mais
projecção e chamar mais pes-
soas aos nossos jogos. O fute-
bol não é só no campo, é
também a envolvência desta
comunidade, que queremos
ter mais próxima de nós”.

Paulo Dias
Presidente da Atlética 

de Avanca

Acho que foi um evento
muito giro com uma grande
adesão por parte de todos. Es-
peramos que se repita no fu-
turo e que sirva, ao mesmo
tempo, para trazer mais gente
aos nossos jogos. Precisamos
do apoio de todos”.

Carlos Martingo
Treinador da Artística 

de Avanca

Este género de eventos 
aproxima os clubes das pes-
soas, sendo uma excelente
forma de trazer mais gente ao
recintos desportivos. O 
contacto mais de perto é
muito importante, porque
cativa as pessoas a envolve-
ram com os projectos dos
clubes”.

Rui Amaral
Treinador da Atlética 

de Avanca

REACÇÕESArtística e Atlética
apresentaram os novos
equipamentos
Intercâmbio Os clubes de Andebol e de Futebol de Avanca realizaram uma 
cerimónia conjunta, unindo a população em torno das duas colectividades

Avelino Conceição

A Associação Artística de Avan -
ca (Andebol) e a Associação
Atlé tica de Avanca (Futebol)
apresentaram, no passado sá-
bado, os novos equipamentos
das suas equipas seniores para
a época que avizinha, numa ce-
rimónia inédita que decorreu
na Praça Júlio Neves daquela
vila do concelho de Estarreja.

Com uma adesão extraordi-
nária por parte da comunidade
avancanense, que encheu por
completo a zona reservada ao
evento, pôde assistir-se, numa
primeira fase a uma demons-
tração de “Dance Fusion Fit” a
cargo Susana Gonçalves, pro-
fessora do Gymniarte Ginásio,
que acabou por colocar toda a
gente a mexer.

Seguiu-se depois o tão espe-
rado desfile dos andebolistas e
futebolistas dos dois emblemas
de Avanca. E a equipa de fute-
bol, que volta a disputar o Cam-

Para o desfile da equipa de
Andebol estava reservada
uma surpresa, o que gerou
grande expectativa entre as
centenas pessoas, que
aguardaram até ao último
segun do pela revelação. Al-
berto Silva foi anunciado
como reforço da equipa
orientada por Carlos Mar-
tingo. Trata-se de um “filho
da terra” e muito querido
em Avanca regressa ao
clube que o viu nascer para
a modalidade, depois de

duas épocas fora, a última
das quais ao serviço do Es-
tarreja Andebol Clube,
clube que ajudou a subir à
2.ª Divisão Nacional.Al-
berto Silva( Ponta Es-
querda) regressado. “É com
grande orgulho e prazer
que regresso ao clube que
me formou para a modali-
dade e que me diz muito.
Estou de coração e alma
neste novo desafio, para
ajudar o clube a atingir os
seus objectivos”. |

Alberto Silva anunciado
como reforço da Artística

como a “menina dos olhos” de
Avanca, a modalidade ganha
cada vez mais apreço na vila,
onde nasceu Egas Moniz, Pré-
mio Nobel da Medicina.

Neste intercâmbio entre clu-
bes avancanenses, de registar
a presença dos lideres de am-
bos os clubes, António Costa
(Artística) e Paulo Dias (Atlé-
tica) para além do presidente
da Junta de Freguesia de Avan -
ca, José Borges e do vereador
do pelouro do Desporto da Câ-
mara Municipal de Estarreja,
Adolfo Vidal.

De referir que as duas equipas
avancanenses estiveram em ac-
tividade durante o fim-de-se-
mana, vencendo torneios em
Águas Santas (Andebol) e Ma-
cinhata do Vouga (Futebol). Nos
jogos das finais, em que discu-
tiram a conquista dos principais
troféus, a Artística derrotou o
ISMAI, por 29-25, enquanto a
Atlética venceu a equipa júnior
do Alba, por 11-1.|

peonato Distrital da I Divisão
de de Aveiro, foi a primeira a
surgir na “passerele”. Chama-
dos um a um, os jogadores sur-
giu num compasso de aplausos
do público, que animou uma
noite bastante agradável.

A interactividade entre joga-
dores e público foi ainda maior
aquando da apresentação dos
equipamentos do plantel da Ar-
tística de Avanca, que regressou
a principal campeonato do An-
debol português. Considerada

Plantel de Andebol da Associação Artística de Avanca Plantel de Futebol da Associação Atlética de Avanca

FOTOS: D.R.
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Sexta supertaça já mora no pavilhão flávio sá leite. ABC/Uminho somou dois títulos em cinco meses

Muitos esperam na catedral do andebol
para ver os "heróis" e o troféu conquistado 

 Pedro Vieira da Silva

O 
ABC/UMinho con-
quistou, no domingo 
à tarde, em Castelo 
Branco, a sexta Su-

O grupo, já desfalcado de alguns elementos, posou para a fotografia com o troféu à chegada ao Flávio Sá Leite

pertaça de andebol, ao ba-
ter, na final, o Porto, cam-
peão nacional, por 26-24.

Os academistas, que ti-
nham conquistado a Taça 
de Portugal em 2014/2015, 

também num jogo contra 
os dragões, ergueram, pe-
la sexta vez, o terceiro tro-
féu na hierarquia de pro-
vas nacionais.

A viagem desde Caste-

lo Branco até à capital do 
Minho foi animada e, à 
chegada ao Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, a comitiva, 
que já tinha perdido al-
guns elementos – o téc-

nico Carlos Resende, que 
mora na Maia, e outros 
andebolistas, ficaram por 
terras maiatas e portuen-
ses –, tinham à sua espe-
ra alguns adeptos e fami-

liares que, assim, viram in 
loco alguns dos "heróis" 
que, horas antes, tinham 
ajudado a vencer mais um 
título. E, claro, puderam 
ver o troféu.

A
B
C
/
U
M
in
h
o
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PUB.

JOÃO MONIZ, GUARDA-REDES INTERNACIONAL DE ANDEBOL

É um orgulho ser filho 
de Carlos Alberto Moniz

COMO É QUE UM MIÚDO DE 17 ANOS 
REAGE AO ESTAR RODEADO DE CRAQUES 
COMO AQUELES QUE TEM O FC PORTO 
QUE GANHA O CAMPEONATO NACIONAL 
HÁ SETE ANOS SEGUIDOS? NÃO SE SENTIU 
INTIMIDADO?
Obviamente que ao princípio fiquei deslum-
brado, pois poder jogar ao lado de ídolos 
como o Tiago Rocha ou o Hugo Laurentino 
(guarda-redes) foi um sonho que se concre-
tizou cedo. Eu quando os via a jogar, sempre 
sonhei em um dia podermos partilhar a mes-
ma camisola, e isso aconteceu mais cedo do 
que pensava. Somos colegas, embora na épo-
ca passada fossemos rivais, pois representei 
outro clube, mas a minha relação, seja com 
eles ou com os outros atletas, é muito boa.

QUAL FOI A SENSAÇÃO DE FIGURAR ENTRE 
OS MELHORES CINCO GUARDA-REDES DO 
MUNDIAL DE ANDEBOL QUE DECORREU NO 
BRASIL?
No início não estava muito à espera de figurar 
entre os cinco melhores, mas com o decorrer 
da prova apercebi-me que era possível. Ob-
viamente que fiquei bastante feliz por estar 
entre os cinco primeiros, mesmo tendo em 
conta que alguns que ficaram à minha frente 
tiveram mais dois ou três jogos do que eu. 
Apesar dessa distinção, continuo com os pés 
bem assentes na terra e, agora que acabou 

o ciclo da seleção sub-21, tenho de trabalhar 
imenso para poder alcançar um lugar na sele-
ção nacional “A”. Esse é o meu objetivo.

NÃO O ASSOCIAM AO FACTO DE SER FILHO 
DE UM CANTOR FAMOSO E PRESTIGIADO 
COMO O CARLOS ALBERTO MONIZ? ISSO 
NÃO LHE PERTURBA UM POUCO?
Não me perturba rigorosamente nada. Tenho 
imenso orgulho no meu pai, e sinceramente 
essas associações eram mais frequentes 
quando eu era mais novo. O meu pai muitas 
vezes até conta histórias, dizendo-me que foi 
abordado por ser pai do “João Moniz, guar-
da-redes dos sub-21”, e o mesmo acontece 
à minha mãe. Não me incomoda ser visto 
como o filho do Carlos Alberto Moniz, ou o 
irmão da Lúcia Moniz, pelo contrário, só me 
deixa orgulhoso!

COMO É QUE O SEU PAI REAGIU, VENDO O 
FILHO SAIR DE CASA TÃO NOVO, APENAS 
COM 17 ANOS, PARA JOGAR E ESTUDAR NO 
PORTO? NÃO FICOU APREENSIVO? 
Talvez tenha ficado um pouco preocupado, 
mas depois, com o tempo, acostumou-se. 
Tanto eu como as minhas irmãs, desde cedo 
abandonámos o lar para irmos estudar longe 
de casa, ou seja, desde cedo começámos a 
adquirir uma certa independência. Até aos 
17 anos sempre morei em Lisboa, de onde 

sou natural, e ter saído tão cedo de casa não 
foi fácil, mas com o tempo acostumei-me e 
hoje estou muito feliz por ter optado por ir 
viver para o Porto; mesmo tendo em conta 
as condicionantes de estar longe de casa. No 
norte respira-se andebol…

COMO VÊ O DESPREZO, DIGAMOS ASSIM, 
QUE OS JORNAIS E RESTANTES MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DÃO ÀS CHAMADAS 
MODALIDADES AMADORAS?
Infelizmente, constato que, sobretudo em 
Portugal, só se vive para o futebol, pois o 
resto das outras modalidades praticamente 
não existe para alguma comunicação social. 
Nós vamos a países como a Suécia ou Ale-
manha, e podemos facilmente constatar que 
modalidades como o andebol têm tempo de 
antena nas televisões. Repare que, antes do 
mundial, fomos a Espanha fazer uns jogos 
de preparação e, para grande surpresa nossa, 
os jornais falavam com regularidade acerca 
de andebol. Um deles, inclusive, dedicou 
mesmo duas páginas ao nosso jogo frente à 
seleção espanhola.
Isso aqui em Portugal é quase impensável… 
No Brasil, muita comunicação social ia ter con-
nosco para fazer trabalhos acerca da nossa 
seleção e efetuaram sempre excelentes críticas. 
Infelizmente, a cultura desportiva em Portugal é 
outra. Mas estou certo que tenderá a mudar.  
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Vai decorrer, no próximo fim de semana, o 19º Torneio
“Festas de Stº Ovídio”, em andebol feminino, organizado
pela Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso
em colaboração com o Colégio de Gaia e o respetivo
Clube Desporto Escolar.
Entre os dias quatro e seis de setembro, o Pavilhão A do
Colégio de Gaia vai acolher os jogos da competição, que
juntam as equipas do Colégio de Gaia/Toyota, Alavarium
Love Tiles (Aveiro),
Colégio João de
Barros (Leiria),
Sport Madeira
(Funchal), CALE
(Matosinhos) e
Santa Joana (Maia).
A final será dis-
putada no
domingo, dia 6, às
17h30, na cerimó-
nia de encerra-
mento do torneio.

Andebol Feminino

Colgaia recebe Torneio
“Festas de Sto. Ovídio”
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Modicus volta a apresentar
equipa de seniores femininos 

ANDEBOL ANA CORREIA IRÁ ORIENTAR A EQUIPA SÉNIOR FEMININA SANDINENSE

Após sete anos de ausência, o
Modicus regressa esta tempo-
rada às provas de seniores
femininos e contratou a treina-
dora Ana Correia para orientar
a equipa no Campeonato Na-
cional da 2ª Divisão.
Os trabalhos arrancaram esta
semana e contaram com a pre-
sença de 19 atletas, que traba-
lharam arduamente para
garantir um lugar no sete inicial
no campeonato que está pre-
visto começar no dia 26 de se-
tembro. Integram o plantel
sandinense Ana Silva, Arcelina
Moura, Carla Barbosa, Carolina
Soares, Diana Almeida,  Helena
Mercatudo, Inês Barros, Joana
Melo, Marlene Batista. Marta

Gomes, Marta Silva, Rita
Araújo, Rosa Ribeiro, Sara
Gomes e Sofia Maia, ex Acadé-
mica de Espinho, Liliana Pe-
reira, ex S. Félix da Marinha, e
Branca Santos, Vânia Silva e
Vânia Ventura, que estavam
sem clube na época passada.

AMBIÇÕES DE UMA LÍDER 
Ana Correia tem um vasto cur-
rículo como treinadora de an-
debol com passagens por vários
escalões de formação de clubes
como o Perosinho, São Paio de
Oleiros, Colégio dos Carvalhos,
Santa Isabel, Madalenense e
Académica de Espinho.
“Depois de deixar a carreira de
jogadora o meu objetivo era dar
o salto para treinar o escalão
sénior, portanto quando surgiu

o convite nem hesitei”, afirmou
a treinadora, acrescentando
que “queremos formar uma
equipa e um grupo de trabalho

coeso, que seja um exemplo
para as nossas atletas da forma-
ção”.
A nível competitivo, Ana Cor-

reia ambiciona “passar à fase
final do Campeonato Nacional
da 2ª divisão e nessa fase lutar
pelo melhor lugar possível”.

Modicus prepara-se para competir no Campeonato Nacional da 2ª Divisão

MÁRCIO FAUSTINO
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No fim de semana, Castelo 
Branco é a capital 
do andebol

Castelo Branco vai ser, no 
próximo fim de semana, a 
Capital do Andebol com a 
realização de dois eventos 
que certamente irão atrair 
inúmeras pessoas.

Numa organização da Fe-
deração de Andebol de Por-
tugal e a Câmara Municipal 
de Castelo Branco terá lugar 
no sábado, dia 29 de agos-
to, pelas 21 horas, no Cine-
Teatro Avenida, A V Gala 
do Andebol.

No dia 30, o Pavilhão 
Municipal da cidade, recebe 
as equipas do FC Porto e o 
ABC/UMinho para dispu-
tarem a final da Supertaça 
Fidelidade Seniores Mascu-
linos, jogo marcado para as 
15 horas.

Neste dia, às 12 horas, 
joga-se no mesmo recinto 
desportivo, a final da Su-
pertaça Multicare Seniores 
Femininos entre as equipas 
do Alavarium Love Tiles e 
Madeira SAD.

Na apresentação do even-
to, Luís Correia, presidente 

da Câmara Municipal des-
tacou a importância deste 
evento nacional, conside-
rando ser uma “honra” para 
a cidade acolher dois even-
tos de elevado nível despor-
tivo, prova de que, “temos 
excelente condições nas 
mais variadas vertentes, 
para receber dignamente 
estes ilustres visitantes” re-
fere o autarca.

Ildeu Correia, vice-pre-
sidente da Associação de 
Andebol de Castelo Bran-
co, considera relevante para 
a modalidade que estes 
eventos sejam realizados na 
cidade albicastrense, consti-
tuindo uma excelente pro-
paganda do andebol.

Por sua vez, Augusto Silva, 
vice-presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, 
manifestou a sua enorme 
satisfação pelo acolhimento 
da autarquia nesta iniciativa, 
que pretende sobretudo des-
centralizar acontecimentos 
desta natureza, para o inte-
rior do país. ■
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ANDEBOL
NÁDIA GONÇALVES, andebolista da CPVV e da seleção nacional de sub17 

“Arrepio-me sempre
que cantamos o hino”
Melhor marcadora no campeonato nacional 
de juvenis, no seu primeiro ano neste 
escalão, Nádia Gonçalves representou 
Portugal no campeonato europeu de 
sub17, que terminou domingo. Pelo país, 
já venceu os jogos da CPLP (Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa). 
Quer ser campeã nacional pela Casa do 
Povo de Valongo do Vouga na próxima 
época. Sobre o seu futuro académico, a 
valonguense gostava de alcançar média 
para seguir Criminologia na universidade

P> Como correu esta 
experiência de partici-
pação num campeonato 
europeu de andebol?

R> O “Europeu” é outro 
mundo! Nós, em Portugal, 
nos campeonatos que faze-
mos pelos nossos clubes, 
estamos habituadas a que 
algumas equipas sejam de 
um nível abaixo ou parecido 
com o nosso. Estamos habi-
tuadas a equipas com jogado-
ras mais baixas ou do mesmo 
tamanho que o nosso. Neste 
campeonato europeu não, 
as jogadoras são maiores e 
com um físico notável… e, 
principalmente, com uma 
experiência enorme.

P> O que sente quando 
representa Portugal?

R> Sinto-me privilegia-
da, pois sei que há muitas 
jogadoras que também gos-
tariam de estar aqui e isso 
já é um motivo de orgulho. 
Quando vejo a convocatória 
e leio o meu nome sinto que 
é um prémio, uma recom-
pensa por todo o trabalho 

que tenho feito ao longo da 
época. Sempre que canta-
mos o hino antes dos jogos 
arrepio-me e sinto um ner-
voso miudinho, que passa 
logo depois de marcarmos 
o primeiro golo.

P> Em que medida esta 
experiência vai “mexer” 
com o futuro da Nádia na 
modalidade? 

R> Sem dúvida que vou 
sair deste “europeu” com 
uma outra visão de jogo e 
com uma maneira diferente 
de jogar. Esta experiência 
só nos enriquece enquan-
to jogadoras. Nós vemos 
as outras atletas da nossa 
idade a jogar já com outra 
maturidade! Com o que vou 
vendo e aprendendo aqui 
vou tentar levar para o meu 
clube e trabalhar com as 
minhas colegas de equipa 
e com o meu treinador.

P> O que espera conse-
guir no andebol?

R> Gostava muito de um 
dia ir jogar para fora.

P> A época, individual e 
coletivamente, foi positi-
va para a Nádia, melhor 
marcadora do campeo-
nato nacional, e para a 
Casa do Povo de Valongo 
do Vouga, vice-campeã 
nacional de juvenis. 
Excedeu as expectativas 
ou, por outro lado, podia 
ter sido ainda melhor?

R> Esta época foi exce-
lente! Fomos vice-campe-

ãs, que foi uma conquista 
muito dura. Tivemos de 
trabalhar muito enquanto 
equipa. Depois, em dois 
dos três dos torneios em 
que participámos ficamos 
em 1° lugar. E se eu fui 
a melhor marcadora do 
meu escalão foi graças à 
minha equipa. Só tenho 
que agradecer a elas e ao 
meu treinador por esta e 
pelas outras épocas em 

que trabalhámos juntos.

P> O futuro imediato da 
Nádia continua a passar 
pela Casa do Povo? O 
que ambiciona conseguir 
na próxima época?

R> Vou continuar na 
Casa do Povo de Valongo 
do Vouga e o que espero 
desta nova época é conse-
guir ir à fase � nal e ser cam-
peã nacional de juvenis.

Portugal de Ana Seabra 
e Nádia Gonçalves em 13º

PORTUGAL classi� cou-
-se em 13º lugar, entre 16 
seleções, no campeonato eu-
ropeu de andebol em sub17 

femininos, que se realizou 
em Skopje, na Macedónia. 
Eslováquia, República Checa 
e Macedónia foram os países 

que se classi� caram abaixo 
do selecionado da agueden-
se Ana Seabra. Dinamarca, 
Rússia e Hungria formaram, 

por esta ordem, o pódio.
A seleção nacional não 

pontuou na fase de gru-
pos, como o RA publi-
cou na edição da semana 
passada, perdendo depois 
com a Eslováquia (24-27) 
e com a Noruega (24-25), 
mas vencendo a República 

Checa (27-22) e a Eslová-
quia (27-24), neste jogo 
para atribuição dos 13º e 
14º lugares.

“Precisamos de mais 
jogos como estes para 
progredir”, a� rmou Ana 
Seabra ao site o� cial do 
campeonato europeu, 

após o último jogo com a 
Eslováquia. “Nós contro-
lámos o jogo a maior parte 
do tempo, mas na segunda 
metade viraram resultado 
a seu favor. Estou contente 
porque nós conseguimos 
dar a volta e ganhar mere-
cidamente”.

“Arrepio-me sempre
que cantamos o hino”

“Neste campeonato europeu 
as jogadoras são maiores, 
com um físico notável… e, 

principalmente, com uma 
experiência enorme

“Com o que vou vendo e 
aprendendo aqui vou 
tentar levar para 

o meu clube e 
trabalhar com 
as minhas colegas 
de equipa e com 
o meu treinador

“Se eu fui a 
melhor 
marcadora 

do meu escalão 
foi graças à 
minha equipa

Três títulos 
nacionais e um 
internacional

Nádia Gonçalves 
iniciou-se aos sete 
anos na prática 
do andebol, na 
Casa do Povo de 
Valongo do Vouga, 
único clube que 
representou até 
ao momento, para 
além de presen-
ças regulares nas 
seleções regionais 
e nacionais jovens. 
“Os principais mo-
mentos que já vivi 
na seleção nacional 
foram o primeiro 
lugar nos jogos da 
CPLP 2014 (em 
Angola) e a fase de 
apuramento para 
este campeonato 
europeu, enquanto 
no clube foram as 
duas vezes em que 
fomos campeãs 
nacionais, tal como 
na seleção regional 
de Aveiro”.
Nádia Gonçalves 
joga regularmen-
te como lateral 
esquerda, tendo 
como alternati-
vas as posições 
de pivot e lateral 
direita.
Nasceu em Coim-
bra e reside em 
Valongo do Vouga. 
Tem 16 anos e vai 
agora para o 11º 
ano de escolarida-
de. “Espero acabar 
o 12° ano como 
boas notas para 
entrar na Univer-
sidade, talvez em 
criminologia”.
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andebol

  PÁG. 14

NÁDIA GONÇALVES
atleta internacional

“O EUROPEU 
É OUTRO 
MUNDO!”
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