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Andebol
Selecção feminina integra
grupo muito competitivo
no Europeu sub-19
A seleccionadora portuguesa de andebol fe-
minino sub-19, Filomena Santos, considerou
que a equipa encontra-se num grupo “muito
competitivo”, mas que irá aproveitar “os pon-
tos fracos” dos adversários para vencer no Eu-
ropeu, que começa amanhã na Dinamarca.
Depois de um estágio em que Portugal fez
três jogos particulares com a Espanha, a selec-
ção nacional de juniores A parte hoje para a
Dinamarca onde, entre quinta-feira e 11 de
Agosto, irá disputar o Campeonato da Europa,
tendo como adversárias a Roménia, Noruega
e Eslováquia, no grupo A.
“O nosso objectivo é que a equipa vá melho-
rando e fazendo o melhor possível. Esta é a
terceira fase final em que esta equipa vai par-
ticipar, o que é óptimo. Dá-lhes maturidade.
Estar na fase final já é muito bom mas, apesar
dos adversários serem fortes, nós somos am-
biciosas”, frisou Filomena Santos.
A selecção das quinas estreia-se na prova
amanhã com a Roménia, seguindo-se, um dia
depois, o jogo com a Noruega (terceira no úl-
timo Mundial).
Sábado será dia de folga para Portugal, que
disputa o terceiro e último jogo da fase de
grupos no domingo, com a Eslováquia.
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Andebolistas aveirenses no Europeu de Sub/19
Mariana Lopes e Soraia Fernandes, jogadoras do Alavarium, estão entre as 16
convocadas da selecção nacional de Juniores A Feminina para o Europeu Sub/19,
que se disputa a partir de hoje e até 12 de Agosto, em Kolding, na Dinamarca.
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DESPORTO ADAPTADO
| Redacção | 

No projecto de Andebol4ALL da
Federação de Andebol de Portu-
gal (FAP), a Associação Portu-
guesa de Deficientes de Bra-
ga (APD Braga) conquistou a
Taça de Portugal de Andebol de
Quatro (ACR4). No último jogo,
disputado durante a manha do
passado sábado, os bracarenses
venceram por 7-4 e 6-3 a equipa
da APD Paredes.
No mesmo dia, durante a tarde e
no mesmo recinto, no Porto, o
Pavilhão Irene Lisboa  onde se
realizou a primeira Taça de Por-
tugal de andebol em cadeira de
rodas, desta feita na variante an-
debol de sete (ACR7), a APD
Braga venceu também a APD
Leiria por 25-5, conquistando
assim os troféus nacionais nas
duas variantes.

Marco Ribeiro,  como treina-
dor e atleta da APD Braga, co-
menta este êxito considerando
“fantástica a forma como todos
partilhamos a paixão pelo des-
porto, sendo ele um sentimento
igual e continuo que gera dentro
de nós a força do desporto e ain-
da a força de vencer”

Marco promete continuar a sua
luta, com determinação, elevan-
do ainda mais a fasquia.

“Todas essas coisas que nos fa-
zem rolar, apercebemo-nos que,

a força de vencer não só a Taça
de Portugal mas também, vencer
na vida”, acrescenta. Da mesma
equipa faz parte também Filipe
Carneiro que, depois de se  ter
sagrado, em Braga, no Pavilhão
Municipal de Ferreiro ,  cam-
peão nacional de basquetebol
em cadeira de rodas 2013 e ven-
cedor da Taça de Portugal de
Basquetebol em cadeira de rodas
2013, demonstrou o seu poten-
cial também no andebol.

Apesar de o basquetebol ser a
sua grande paixão, tendo sido
aliás referido como possível
aquisição por um clube da Gali-
za, Filipe decidiu experimentar
este novo projecto da sua equi-
pa, o andebol.

APD/Braga conquista taça de
andebol em cadeira de rodas
APÓS O BASQUETEBOL em que alcançou uma “dobradinha”, a equipa da
APD/Braga conquistou sábado, também no andebol em cadeira de rodas, a
Taça de Portugal, nas variantes de quatro e de sete.

DR

APD/Braga junta à ‘dobradinha’ no  basquetebol a Taça de Portugal no andebol em cadeiras de rodas

DR

Marco Ribeiro, treinador e jogador, ostenta duas taças

A APD Braga  vai dia 24 de
Agosto, ser distinguida em
Viseu pela Federação de
Andebol de Portugal. 
Aí, durante a Gala de
Andebol, a equipa
bracarense receberá os
troféus agora conquistados
e, no dia seguinte (25 de
Agosto), inserido no
programa da Feira de S.
Mateus, a equipa da APD
Braga tem prevista a
participação  num jogo de
exibição da modalidade.
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Pedro Maia
vai jogar
Andebol
em Espanha

O lateral direito português, Pe-
dro Maia (na foto), internacional
conhecido como Pepe Maia, é
“reforço” da equipa de andebol
do Juanfersa Grupo Fegar, dei-
xando a equipa sénior de Artís-
tica de Avanca, orientado por
Luís Santos.

Pedro Maia, de 25 anos, é con-
siderado um dos melhores jo-
gadores de andebol da sua ge-
ração, tendo sido internacional
nas categorias juvenil e júnior
com as quais disputou o Cam-
peonato da Europa da Roménia
e o Mundial do Egito.

De acordo com a equipa téc-
nica do clube espanhol, Pedro
Maia “destaca-se pela sua ca-
pacidade ofensiva mas também
pela sua boa visão de jogo, im-
primindo muito ritmo às suas
acções e boa qualidade de pas -
se”, o que se adapta muito bem
aos sistemas do treinador Al-
berto Suáres.

O jovem esquerdino, natural
de Aveiro, disputou na época
passada o Campeonato da 1.ª
Divisão de Andebol em Portu-
gal, ao serviço do Artística de
Avanca, depois de ter represen-
tado também o São Bernardo,
clube onde fez toda a sua for-
mação até ao escalão sénior. |

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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Andebol Leiriense, que
jogava na Juve Lis, vai
aventurar-se no cam-
peonato islandês ao
serviço do IBV

José Roque

Depois de dez anos a represen-
tar o emblema da Juve Lis ao
mais alto nível, Telma Amado
vai mudar de ares rumando
para a Islândia onde vai defen-
der as cores do IBV (Íþrótta-
bandalag Vestmannaeyja). 

A ideia surgiu pelas mãos do
seleccionador nacional de an-

debol feminino, João Florên-
cio, que, tomando conheci-
mento que havia uma equipa
islandesa à procura de uma pi-
vot de qualidade, referenciou
Telma Amado. Depois do vi-
sionamento de vários vídeos
da atletas, o IBV apresentou o
convite à andebolista leiriense.

“Será um grande desafio
para mim. São poucas as joga-
dores portuguesas a jogar no
estrangeiro, mas penso que
será muito aliciante”, confes-
sou Telma Amado que diz estar
bem ciente das dificuldades
que vai encontrar: “Vão ser

tempos duros. Na Islândia, as
temperaturas são muito baixas
e em nada se compara com
Portugal. Além disso, terei que
me adaptar à maneira de trei-
nar e jogar deles”.

Telma Amado terá a compa-
nhia da internacional portu-
guesa Vera Lopes pelo que a
adaptação ao clube poderá ser
“um pouco mais fácil”. 

De partida para a Islândia a
meados de Agosto, Telma diz
conhecer pouco da sua futura
equipa, sabendo apenas que fi-
cou em terceiro lugar na última
época.|

Telma Amado parte à conquista da Islândia

Telma Amado já foi chamada várias vezes à selecção nacional

RICARDO L. FERREIRA
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Seleção de andebol feminina em grupo «muito competitivo» do Europeu sub-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=647736

/

 
A selecionadora portuguesa de andebol feminino sub-19, Filomena Santos, considerou que a equipa
encontra-se num grupo muito competitivo, mas que irá aproveitar os pontos fracos dos adversários
para vencer no Europeu, que começa quinta-feira na Dinamarca.
 
 As atletas estão bem e vamos ver como corre o primeiro jogo, frente à Roménia. Esta geração de
jogadoras da Roménia foi quarta classificada no último Mundial de sub-18. Trata-se de uma equipa
muito forte, alta, com jogadoras muito boas no aspeto individual. Estamos a tentar criar algumas
soluções para aproveitar alguns pontos fracos que todas as equipas têm, disse Filomena Santos,
citada pela assessoria da Federação Portuguesa de Andebol, antevendo o primeiro jogo de Portugal.
 
 Depois de um estágio em que Portugal fez três jogos particulares com a Espanha, a seleção nacional
de juniores A parte quarta-feira para a Dinamarca onde, entre quinta-feira e 11 de agosto irá disputar
o Campeonato da Europa, tendo como adversárias a Roménia, Noruega e Eslováquia, no grupo A.
 
 Diário Digital com Lusa
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Seleção de andebol feminina em grupo "muito competitivo" do Europeu sub-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/selecao-de-andebol-feminina-em-grupo-muito-competitivo-do-europeu-sub-19=f823654

/

 
Lisboa, 30 jul (Lusa) -- A selecionadora portuguesa de andebol feminino sub-19, Filomena Santos,
considerou que a equipa encontra-se num grupo "muito competitivo", mas que irá aproveitar "os
pontos fracos" dos adversários para vencer no Europeu, que começa quinta-feira na Dinamarca.
 
 "As atletas estão bem e vamos ver como corre o primeiro jogo, frente à Roménia. Esta geração de
jogadoras da Roménia foi quarta classificada no último Mundial de sub-18. Trata-se de uma equipa
muito forte, alta, com jogadoras muito boas no aspeto individual. Estamos a tentar criar algumas
soluções para aproveitar alguns pontos fracos que todas as equipas têm", disse Filomena Santos,
citada pela assessoria da Federação Portuguesa de Andebol, antevendo o primeiro jogo de Portugal.
 
 Depois de um estágio em que Portugal fez três jogos particulares com a Espanha, a seleção nacional
de juniores A parte quarta-feira para a Dinamarca onde, entre quinta-feira e 11 de agosto irá disputar
o Campeonato da Europa, tendo como adversárias a Roménia, Noruega e Eslováquia, no grupo A.
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APD/Braga conquista taça de andebol em cadeira de rodas - MaisAtual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2013

Meio: Mais Atual.pt

URL: http://www.maisatual.com/pt/artigo/2-desporto/2256-apd-braga-conquista-taca-de-andebol-em-cadeira-de-rodas

/

 
No projecto de Andebol 4ALL da Federação de Andebol de Portugal (FAP), a Associação Portuguesa de
Deficientes de Braga (APD Braga) conquistou aTaça de Portugal de Andebol d eQuatro (ACR4). Na final
os bracarenses venceram por 7-4 e 6-3 a equipa da APD Paredes.
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:.: Portugal em grupo muito competitivo no Europeu Sub-19 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=836101

/

 
A selecionadora portuguesa Sub-19, Filomena Santos [na foto], considerou que a equipa encontra-se
num grupo "muito competitivo", mas que irá aproveitar "os pontos fracos" dos adversários para
vencer no Europeu, que começa quinta-feira na Dinamarca. "As atletas estão bem e vamos ver como
corre o primeiro jogo, frente à Roménia. Esta geração de jogadoras da Roménia foi quarta classificada
no último Mundial de Sub-18. Trata-se de uma equipa muito forte, alta, com jogadoras muito boas no
aspeto individual. Estamos a tentar criar algumas soluções para aproveitar alguns pontos fracos que
todas as equipas têm", disse Filomena Santos, citada pela assessoria da Federação Portuguesa de
Andebol, antevendo o primeiro jogo de Portugal. Depois de um estágio em que Portugal fez três jogos
particulares com a Espanha, a seleção nacional de juniores A parte quarta-feira para a Dinamarca
onde, entre quinta-feira e 11 de agosto irá disputar o Campeonato da Europa, tendo como adversárias
a Roménia, Noruega e Eslováquia, no grupo A. "O nosso objetivo é que a equipa vá melhorando e
fazendo o melhor possível. Esta é a terceira fase final em que esta equipa vai participar, o que é
ótimo. Dá-lhes maturidade. Estar na fase final já é muito bom mas, apesar dos adversários serem
fortes, nós somos ambiciosas", frisou Filomena Santos. A Seleção Nacional estreia-se na prova quinta-
feira com a Roménia, seguindo-se, um dia depois, o jogo com a Noruega (terceira no último Mundial).
Sábado será dia de folga para Portugal, que disputa o terceiro e último jogo da fase de grupos no
domingo, com a Eslováquia. Os primeiro e segundo classificados de cada grupo seguem para a Main-
Round, enquanto os terceiro e quarto classificados vão disputar a Intermediate Round. As equipas do
Grupo A cruzam com as do Grupo B e as do Grupo C juntam-se às do Grupo D. Lista de convocadas:
Guarda-redes: Isabel Góis (Madeira SAD) e Sofia João (Juve Lis); 1.ª Linha: Sofia Mota (CA Leça),
Patrícia Lima (Académico FC), Mariana Faleiro (Vela Tavira), Ana Gante (Juve Lis), Mónica Soares
(Madeira SAD), Neuza Valente (JAC-Alcanena), Mariana Lopes (Alavarium/Love Tiles) e Tânia Braga
(Alpendorada); 2.ª Linha: Patrícia Rodrigues (JAC-Alcanena), Sara Gonçalves (Juve Lis), Vanessa
Oliveira (JAC-Alcanena), Francisca Marques (Juve Lis), Adriana Silva (JAC-Alcanena) e Soraia
Fernandes (Alavarium/Love Tiles). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 , 30 julho de 201316:32
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Portugal em grupo muito competitivo no Europeu Sub-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Portugal-em-grupo-muito-competitivo-no-Europeu-Sub.aspx

/

 
Adversáras do Grupo A são Roménia, Noruega e Eslováquia...
Por lusa - Record
 
 [ler mais]
A selecionadora portuguesa Sub-19, Filomena Santos [na foto], considerou que a equipa encontra-se
num grupo "muito competitivo", mas que irá aproveitar "os pontos fracos" dos adversários para
vencer no Europeu, que começa quinta-feira na Dinamarca. "As atletas estão bem e vamos ver como
corre o primeiro jogo, frente à Roménia. Esta geração de jogadoras da Roménia foi quarta classificada
no último Mundial de Sub-18. Trata-se de uma equipa muito forte, alta, com jogadoras muito boas no
aspeto individual. Estamos a tentar criar algumas soluções para aproveitar alguns pontos fracos que
todas as equipas têm", disse Filomena Santos, citada pela assessoria da Federação Portuguesa de
Andebol, antevendo o primeiro jogo de Portugal. Depois de um estágio em que Portugal fez três jogos
particulares com a Espanha, a seleção nacional de juniores A parte quarta-feira para a Dinamarca
onde, entre quinta-feira e 11 de agosto irá disputar o Campeonato da Europa, tendo como adversárias
a Roménia, Noruega e Eslováquia, no grupo A. "O nosso objetivo é que a equipa vá melhorando e
fazendo o melhor possível. Esta é a terceira fase final em que esta equipa vai participar, o que é
ótimo. Dá-lhes maturidade. Estar na fase final já é muito bom mas, apesar dos adversários serem
fortes, nós somos ambiciosas", frisou Filomena Santos. A Seleção Nacional estreia-se na prova quinta-
feira com a Roménia, seguindo-se, um dia depois, o jogo com a Noruega (terceira no último Mundial).
Sábado será dia de folga para Portugal, que disputa o terceiro e último jogo da fase de grupos no
domingo, com a Eslováquia. Os primeiro e segundo classificados de cada grupo seguem para a Main-
Round, enquanto os terceiro e quarto classificados vão disputar a Intermediate Round. As equipas do
Grupo A cruzam com as do Grupo B e as do Grupo C juntam-se às do Grupo D. Lista de
convocadas:Guarda-redes: Isabel Góis (Madeira SAD) e Sofia João (Juve Lis);1.ª Linha: Sofia Mota
(CA Leça), Patrícia Lima (Académico FC), Mariana Faleiro (Vela Tavira), Ana Gante (Juve Lis), Mónica
Soares (Madeira SAD), Neuza Valente (JAC-Alcanena), Mariana Lopes (Alavarium/Love Tiles) e Tânia
Braga (Alpendorada); 2.ª Linha: Patrícia Rodrigues (JAC-Alcanena), Sara Gonçalves (Juve Lis),
Vanessa Oliveira (JAC-Alcanena), Francisca Marques (Juve Lis), Adriana Silva (JAC-Alcanena) e Soraia
Fernandes (Alavarium/Love Tiles).
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Seleção feminina em grupo «muito competitivo» do Europeu sub-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/07/30/sele_o_feminina_em_grupo_muito.html

/

 
A selecionadora portuguesa de andebol feminino sub-19, Filomena Santos, considerou que a equipa
encontra-se num grupo muito competitivo, mas que irá aproveitar os pontos fracos dos adversários
para vencer no Europeu, que começa quinta-feira na Dinamarca. As atletas estão bem e vamos ver
como corre o primeiro jogo, frente à Roménia. Esta geração de jogadoras da Roménia foi quarta
classificada no último Mundial de sub-18. Trata-se de uma equipa muito forte, alta, com jogadoras
muito boas no aspeto individual. Estamos a tentar criar algumas soluções para aproveitar alguns
pontos fracos que todas as equipas têm, disse Filomena Santos, citada pela assessoria da Federação
Portuguesa de Andebol, antevendo o primeiro jogo de Portugal. Depois de um estágio em que Portugal
fez três jogos particulares com a Espanha, a seleção nacional de juniores A parte quarta-feira para a
Dinamarca onde, entre quinta-feira e 11 de agosto irá disputar o Campeonato da Europa, tendo como
adversárias a Roménia, Noruega e Eslováquia, no grupo A. O nosso objetivo é que a equipa vá
melhorando e fazendo o melhor possível. Esta é a terceira fase final em que esta equipa vai participar,
o que é ótimo. Dá-lhes maturidade. Estar na fase final já é muito bom mas, apesar dos adversários
serem fortes, nós somos ambiciosas, frisou Filomena Santos. A seleção das quinas estreia-se na prova
quinta-feira com a Roménia, seguindo-se, um dia depois, o jogo com a Noruega (terceira no último
Mundial). Sábado será dia de folga para Portugal, que disputa o terceiro e último jogo da fase de
grupos no domingo, com a Eslováquia. Os primeiro e segundo classificados de cada grupo seguem
para o "Main-Round", enquanto os terceiro e quarto classificados vão disputar o "Intermediate Round".
As equipas do Grupo A cruzam com as do Grupo B e as do Grupo C juntam-se às do Grupo D. Lista
das 16 convocadas: Guarda-redes: Isabel Góis (Madeira SAD) e Sofia João (Juventude de Lis). 1.ª
Linha: Sofia Mota (CA Leça), Patrícia Lima (Académico FC), Mariana Faleiro (Vela Tavira), Ana Gante
(Juventude Lis), Mónica Soares (Madeira SAD), Neuza Valente (JAC-Alcanena), Mariana Lopes
(Alavarium/Love Tiles) e Tânia Braga (Alpendorada) 2.ª Linha: Patrícia Rodrigues (JAC-Alcanena),
Sara Gonçalves (Juventude LIS), Vanessa Oliveira (JAC-Alcanena), Francisca Marques (Juventude-
LIS), Adriana Silva (JAC-Alcanena) e Soraia Fernandes (Alavarium/Love Tiles). Conteúdo publicado por
SportInforma c/ Lusa Leve o Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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Viseu recebe
Gala de Andebol

Viseu prepara-se para receber a Gala de Andebol, o 
que acontecerá no próximo dia 24 de agosto. Este é mais 
um importante evento de nível nacional, trazido à capital 
da Beira Alta, onde se juntarão atletas, treinadores, diri-
gentes e árbitros da modalidade numa gala que tem como 
objetivo consagrar os melhores do andebol na época de 
2012/2013 antes da realização da supertaça masculina 
feminina. 

No evento serão distinguidos os melhores atletas, 
treinadores e dupla de árbitros de Portugal. São cinco os 
nomeados por categoria.

Página 23



A24

  Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 21,17 x 26,39 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 48977526 18-07-2013

 Ò andebol

nazaré recebe etapa  
do circuito reGional

O Dom Fuas foi, no passado fim-de-semana, o anfitrião da terceira etapa do 
circuito regional numa organização conjunta com a AAL e FAP que encheu a 
Praia da Nazaré

Mais uma vez, perto de um 
terço das equipas tem atletas ma-
rinhenses e estes voltaram a mos-

trar o seu valor estando presentes 
em três das quatro finais.

Em masters masculinos foi a 

equipa Quinta da Boubã - Qual-
croqui que esteve em muito bom 
nível e repetiu o 2º lugar da  

etapa de São Pedro de Moel, 
perdendo desta vez na final fren-
te aos Vakedo Gaw/Café Rossio.

Em rookies masculinos (na 
foto) surgiu a grande surpresa 
desta etapa com os campeões 
nacionais Tátási Team a serem 
surpreendidos em casa, muito 
devido a equipa marinhense da 
Uepro que os eliminou nas meias 
finais por 2-1, resultado que a 
Uepro veio a registar na final 
frente aos Wait for Us. Destaque 
para o guarda-redes Bruno Perei-
rinha, importante durante a eta-
pa mas decisivo nos dois jogos 
que valeram o título.

Em rookies femininas, Es Tu 
Pi 10 continua a fazer valer as 
quinas que ostentam, e repetiram 
a vitória alcançada na Praia do 
Pedrógão e novamente frente às 
Dom Fuas Rafeiritas. Se defensi-
vamente a equipa marinhense 
entrou forte, entrou mal na or-
ganização ofensiva valendo a 
leitura de jogo do técnico Bruno 
Nunes que colocou Marta Santos 
a central que, numa excelente 
exibição individual, levou inteli-
gência e qualidade. Pela terceira 
vez, Isabel Cardoso voltou a ser 
a melhor guarda-redes da com-
petição.

Sem a presença de qualquer 
equipa na fina,l o destaque vai 
para as Tomorrow - BRR11/
Hidrostock que ficaram em 3º 
ao vencer as BRR11/Kempaon-
line no jogo entre vencidos das 
meias-finais.

No próximo fim-de-semana, a 
4ª e última etapa vai decorrer no 
areal das Paredes da Vitória. ß
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 Ò andebol

equipa marinhense 
vence na nazaré
A equipa “Es tu pi 10”, constituída 
por jovens da Marinha Grande, 
venceu mais uma etapa do circuito 
regional  » pág. 15
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Andebol de praia 

Equipas 
da região no 
top do circuito
europeu

� A Nazaré acolheu, no passado
fim de semana, a terceira prova do
Circuito Regional de Leiria de an-
debol de praia, pontuável para o
circuito europeu da modalidade.
Cerca de 50 equipas e mais de
500 atletas estiveram presentes
neste evento organizado pelo Dom
Fuas Andebol Clube Nazaré e pela
Associação de Andebol de Leiria,
cujas finais mereceram cobertura
televisiva. 

Sendo a mais pontuada das eta-
pas do circuito regional , os ven-
cedores dos vários escalões ga-
rantiram acesso directo à fase final
nacional, que terá lugar em Se-
simbra, nos dias 3 e 4 de Agosto.
Entre os homens, venceu o Vake-
do Gaw e entre as senhoras as 100
ondas. Entre os mais novos o
triunfo recaiu nas equipas UEPRO
e Estupi10. 

Na classificação do circuito eu-
ropeu masculino, o Vakedo Gaw é
agora segundo classificado, ao
passo que os Raccoons d'Areia
são quartos. Nas mulheres, as 100
ondas também ocupam a posição
de vice-líder. 

O circuito regional de andebol
de praia visita, a partir de amanhã,
a praia de Paredes da Vitória, no
concelho de Alcobaça.
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Seleção de Aveiro dominou Torneio Internacional 
de Andebol

CLASSIFICAÇÃO:

Infantis masculinos
1.º Sanjoanense
2.º Artabro
3.º Oleiros
4.º Fafe

Prémio Fair Play: Artabro

Iniciados femininos
1.º Seleção Aveiro
2.º Didáxis
3.º Monovar
4.º Sanjoanense
5.º Colégio de Gaia
6.º APAE Sul

Prémio Fair Play: Monovar

Iniciados masculinos
1.º Seleção Aveiro
2.º Artabro
3.º Sanjoanense
4.º Monovar
5.º Fafe

Prémio Fair Play: 
Seleção Aveiro

Juvenis femininos
1.º Seleção Aveiro
2.º Sanjoanense
3.º Monovar
4.º Colégio Gaia
5.º Fafe
6.º Juv. Mar

Prémio Fair Play: Fafe

Juvenis masculinos
1.º Seleção Aveiro
2.º Fafe
3.º Aragon A
4.º Aragon B
5.º Sanjoanense

Prémio Fair Play: Aragon A

A Seleção de Aveiro foi 
a grande vencedora do XII 
Torneio Internacional de An-
debol, ao garantir o primeiro 
lugar em quatro escalões 
dos cinco em competição. 
A equipa aveirense não deu 
hipótese à concorrência e 
nas quatro categorias em 
que participou arrecadou 
o primeiro lugar, vencendo 
no escalão de iniciados e de 
juvenis, tanto no setor mas-
culino como feminino.

Já a equipa organizado-
ra conseguiu também uma 
boa participação, subindo 
aos lugares de pódio em 
três escalões. A melhor 
prestação da Sanjoanense 
foi em infantis masculinos, 
onde conquistou o primeiro 
lugar, seguindo-se a segunda 
posição no escalão de juvenis 
femininos. Já em iniciados 
masculinos, a equipa alvi-
negra fechou o pódio com o 
terceiro posto conquistado. 

Uma prestação que 
José Pedro, um dos ele-
mentos responsáveis pela 
organização do evento con-
sidera de positiva. “O clube 
conseguiu vários lugares de 

pódio, mas o mais importan-
te foi não se terem registado 
lesões”, esclarece o organi-
zador, que salienta ainda o 
facto de o torneio ter servido 
como prolongamento da épo-
ca, dando mais algum tempo 
de jogo aos atletas.

Apesar de considerar o 
regresso do torneio, que não 
se realizava desde 2007, um 
êxito, José Pedro reconhece 
a existência de algumas 
falhas, que garante que se-
rão corrigidas na edição do 
próximo ano. “A decisão de 
organizar o torneio foi toma-
da muito em cima da hora. 
Avançamos com isto há 
cerca de dois meses e nessa 
altura muitas das equipas 
já têm o seu planeamento 
para a época traçado. Co-
metemos alguns erros que 
tentamos ir colmatando e, no 
próximo, tudo faremos para 
que seja melhor”, esclareceu 
o responsável, sublinhando 
que a ideia de voltar a orga-
nizar este torneio, deveu-se 
a vários fatores. “O regresso 
teve a ver com alterações da 
equipa diretiva, que conta 
com alguns elementos que 

estavam ligados ao torneio 
no passado, mas é também 
uma fonte de receita para 
o clube”, sublinhou José 
Pedro. Opinião partilhada 
por Luís Vargas, presidente 
da Sanjoanense que, no 
entanto, reconhece que o 
regresso do torneio “foi um 
risco enorme para o clube”. 
“O evento começou a ser 
preparado muito em cima da 
hora, mas com a ambição de 
todos conseguiu-se colocar 
em prática um torneio que 
prestigia a Sanjoanense. 
É evidente que há sempre 
problemas, que serão ultra-
passados no próximo even-
to”, esclareceu Luís Vargas, 
que considera que a com-
petição “esteve acima das 
expetativas”. “Ultrapassou 
o que esperávamos não só 
pelas equipas participantes, 
nomeadamente as vindas 
de Espanha, mas também 
pela quantidade de jogos 
que se realizaram nos três 
pavilhões que acolheram a 
competição”, sublinhou o 
presidente do clube.

Após um interregno de 
cinco anos, o XII Torneio 
Internacional de Andebol 
regressou a S. João da Ma-
deira e, ao longo de três dias 
de competição, movimentou 
450 atletas divididos por 
três escalões (Infantis, ini-
ciados e Juvenis). O evento 
contou com a participação 
de 26 equipas provenientes 
de um total de nove clubes 
e da seleção de Aveiro.
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// Andebol

Protocolo 
com escolas

Ajudar a fomentar a modalida-
de no Nordeste Transmontano 
é um dos objetivos da Federação 
de Andebol de Portugal (FAP), 
que propôs a celebração de pro-
tocolos com várias escolas do 
distrito de Bragança. Quatro de-
las aceitaram (Abade de Baçal, 
Emídio Garcia e Miguel Torga, 
de Bragança e o agrupamento 
de Macedo de Cavaleiros), ten-
do, para o efeito, sido envolvidos 
o centro de formação de profes-
sores Bragança norte e a revita-
lizada Associação de Andebol 
de Bragança.
“Este é um protocolo que te-
mos vindo a assinar quer com 
autarquias, quer com escolas, no 
sentido de implementar a nossa 
modalidade. O distrito de Bra-
gança é o único do país onde a 
implantação da modalidade é 
residual. O objetivo é colocar os 
professores e as escolas a ajudar-
nos no fomento da modalidade”, 
explicou Augusto Silva, vice-

presidente da Federação. Para 
as escolas, é uma “mais-valia”, 
dizem. “Acredito que os alunos 
vão aderir”, diz Eduardo Santos, 
da Emídio Garcia. teresa Sá Pi-
res, da Abade de Baçal, sublinha 
a importância do protocolo pela 
promoção da modalidade e da 
prática desportiva entre os alu-
nos. Já Paulo Dias, de Macedo, 
frisa que este acordo “representa 
o retomar de um protocolo que 
já houve há alguns anos com 
a FAP”. José Carrapatoso, da 
Miguel Torga, recusou falar ao 
Mensageiro.
Hélder Garção, da AAB, espe-
ra que seja mais um passo para 
revitalizar a modalidade na re-
gião, enquanto Elizete Conde, 
do Centro de Formação, subli-
nha a mais-valia da formação 
aos professores ministrada pela 
própria FAP, numa altura em 
que “não tem havido financia-
mento por parte da tutela”. 

 AGR

 Momento da assinatura
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