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Dominadora da modalidade, nos últimos anos, a “sociedade” pretende em 2010/11 voltar a ganhar todas as provas a nível interno.
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ANDEBOL - COMPETIÇÃO DESENROLA-SE, NO FIM-DE-SEMANA, EM COIMBRA

Femininos do Madeira SAD
lutam pela Supertaça
Na meia-final, a “sociedade” enfrenta o Colégio João Barros e deve ter como “rival”
no jogo decisivo o Gil Eanes, campeão em título. Nos masculinos, João Ferraz (Seniores) e Nuno Silva (Juniores “A”) estão ao serviço das selecções nacionais.
O segundo fim-de-semana de 2011
(dias 8 e 9) fica marcado pela disputa da
Supertaça feminina de Andebol, a ter
por palco o Pavilhão Multiusos de
Coimbra. O sorteio ditou que o Madeira
SAD - vice-campeão nacional em título
- tenha como adversário o Colégio João
de Barros, jogo agendado para sábado
às 17h30, ao passo que o Colégio de
Gaia vai dirimir forças com o Gil Eanes
(campeão feminino português), a partir
das 19h30. Curiosamente o sorteio acabou por repetir os jogos referentes à “Final-Four” do Campeonato Nacional feminino da última época. Para domingo,
o apuramento do terceiro e quarto lugares (entre os vencidos da véspera)
joga-se a partir das 15h00 e a final (entre
os vencedores das “meias”) tem início
pelas 17h00, em Coimbra.

com a 1.ª fase a ter os seguintes grupos:
A - FC Porto, Benfica e Sporting; B - Madeira SAD, ABC de Braga e Águas Santas.

mado por elementos do FC Porto, Benfica, Sporting, ABC de Braga, Belenenses
e Sporting da Horta.

João Ferraz na Áustria e Rep. Checa

Nuno Silva vs. Argentina

Com os “nacionais” de Andebol masculinos sem competição, o tempo é de
trabalho das selecções nacionais. Assim, entre segunda-feira e dominfgo, a A
Selecção Nacional Sénior está em estágio, dividido por Portugal, Áustria e República Checa. Neste período, a equipa
das “quinas” realiza dois jogos com a
Áustria - hoje em Krems (18h00) e amanhã em Stockerau (19h20), ambos com
transmissão em directo pela televisão
austríaca - e outros dois “amigáveis”
com a República Checa - sábado em
Karvina, pelas 8h50, e domingo em Hranice, às 16h00. O regresso a Portugal
Masculinos em Portimão
está agendado para o dia 10. Entre os
convocados de Mats Olsson, seleccioDepois, entre os dias 19 e 23 deste nador de Portugal, está o madeirense
mês, no Portimão Arena (Algarve), dis- João Ferraz, 1.ª Linha (ainda Júnior “A”)
puta-se a Supertaça, mas masculina, do Madeira SAD. O grupo é ainda for-

Nos masculinos, João Ferraz e Nuno
Silva continuam ao serviço das
equipas das
“quinas”, com
vários jogos
amigáveis ao
longo desta
semana.

Também em trabalho e estágio estão
os Juniores “A” de Portugal. Depois do
2.º lugar no Torneio das Quatro Nações,
realizado em Córdoba, os jovens lusos
continuam a preparar o “Mundial” deste
ano, na Grécia. A equipa das “quinas”
concentram-se até domingo no Centro
de Estágio de Rio Maior, sendo que
amanhã (quinta-feira), às 18h00 e sextafeira, às 16h00 (em Alcanena), Portugal
realiza dois jogos de preparação com a
Argentina. Ainda no domingo, a selecção argentina realiza ainda mais um jogo
amigável, mas com os seniores masculinos do Sismaria (15h00). O seleccionador nacional, Rolando Freitas, voltou a
convocar o madeirense Nuno Silva, 1.ª
Linha do Madeira SAD. 1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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ANDEBOL

FUTEBOL REGIONAL

MARCO GUIMARÃES FAZ O BALANÇO DA SUA ESTREIA NA EQUIPA SÉNIOR

“Projecto do Fermentões
é a longo prazo”

O jovem treinador do Fermentões ainda não atira a toalha ao chão na luta pela subida à 2ª Divisão,
apesar da distância que separa a sua equipa dos primeiros classificados.
BRUNO FREITAS
A sua primeira experiência
como treinador de uma equipa
sénior, neste caso ao serviço
do Fermentões, está a decorrer dentro as expectativas que
criou?
Estou a conhecer uma realidade diferente daquela a que estava
habituado nos outros trabalhos
que desenvolvi. Comecei o trabalho mais tarde daquilo que é normal, uma vez que entrei já no mês
de Outubro e não tive a oportunidade de realizar a pré-temporada
com a equipa. De qualquer forma,
tendo em conta a realidade do
clube e as expectativas que têm
sido criadas, o trabalho está a correr dentro daquilo que tinha sido
planeado. Naturalmente que há
muitas coisas a corrigir, mas este
é um projecto a longo prazo. Acho
que é isso que o clube necessita
nesta fase, penso que foi para
isso que me contrataram. Tendo
em conta as várias etapas que definimos, penso que este trabalho
está a correr bastante bem.
Levando em conta essas metas, que objectivos é que o Fermentões ainda pode alcançar
esta temporada?
Naturalmente que um dos primeiros seria tentar que a equipa
sénior subisse de divisão. Tendo
em conta o reduzido número de
atletas que temos ao dispor, temos
de relançar a aposta na formação
para podermos almejar objectivos
mais altos. Essa formação está a
ser feita com qualidade, só assim
podemos ter jogadores com qualidade na equipa sénior. Em segundo lugar, temos de recrutar atletas
com condições para discutirmos
com mais eficácia a luta pela subida de divisão nos próximos anos.
Este grupo de atletas que temos
neste momento é bastante jovem,
é provavelmente a equipa sénior
mais jovem da 3ª Divisão.
Isso tem uma grande
vantagem, que é
a disponibilidade
dos

jogadores para o trabalho, mas
ao mesmo tempo traz a desvantagem da inexperiência. É isso que
nós queremos evitar que continue
a acontecer.
O projecto que assumiu não
se resume ao imediato, mas
leva em conta aquilo que o Fermentões pode fazer no futuro?
O Fermentões é um clube
com uma realidade muito própria.
Quanto a mim, tem excelentes
condições para projectar o futuro.
Há uma quantidade enorme de jovens que se movimentam na instituição. Mas o clube sempre teve
algumas dificuldades na organização desse trabalho. Eu sei disso,
porque passei pelas camadas
jovens há oito anos. O trabalho
está a ser bem feito, mas falta alguma definição do projecto. Esse
trabalho demora tempo, aliás custa muito tempo e esforço. Mas é
para isso que estamos cá. Vamos
tentar combater isso para que o
Fermentões consiga criar bases
para ter um futuro sólido, uma vez
que temos a expectativa da construção do novo pavilhão para o
clube, que nos dará outras condições de trabalho, que infelizmente
o actual pavilhão já não tem.
A nível pessoal, qual é a sua
ambição para o futuro?
Quero ajudar a criar um projecto sólido para o Fermentões. É
necessário criar bases para lutar
por outro tipo de objectivos. Este
ano não temos uma equipa júnior,
o que deve voltar a acontecer na
próxima época, por falta de atletas. Por isso, um dos meus grandes objectivos é voltar a

contar com essa equipa.

“

Subida de divisão
tem de estar presente”

No seu entender, a subida à
2ª Divisão ainda está ao alcance
do Fermentões?
Nunca podemos baixar os braços. Esse objectivo tem de estar
sempre presente, tem de estar
sempre dentro da cabeça dos jogadores e dos atletas. Este clube
não está habituado - senti isso
desde que aqui cheguei
- a esta cultura de vitória. É isso que
tentamos implementar. Tendo
em conta o
calendário e
a realidade
pontual em
que nos
encontramos,
sei que é
extremamente difícil
subir de divisão.
O que será
necessário fazer para recuperar a desvantagem
para os dois primeiros
classificados?
A verdade
é que a

diferença pontual é grande. Um
dos principais problemas que tivemos nesta fase - desde Outubro
até Dezembro - foi uma vez mais
o reduzido número de atletas que
temos disponíveis. Se eles eram
poucos, com as lesões que os
jogadores sofreram a nossa situação ainda mais complicada ficou.
Acho que mais do que importante
do que falar na subida de divisão,

nesta altura seria importante dar
mais qualidade ao grupo de trabalho, aumentando-o. O número
de atletas disponíveis na zona é
muito reduzido. Por isso, temos
que continuar a trabalhar com
estes jogadores e com os mais
jovens para que eles consigam
ganhar uma nova dinâmica, que,
na minha opinião, não tinham no
passado.

UM OLHAR ATENTO

“Formação
evoluíu bastante”
Tendo em conta o seu passado na formação, como avalia o
trabalho que está a ser desenvolvido a esse nível no clube?
A formação do Fermentões - e
senti isso quando cheguei - evoluíu bastante. Saí do Fermentões
há seis anos e na altura havia alguns problemas. Neste momento,
penso que a qualidade do trabalho
é superior. Mas, há um problema.
Ao contrário do que estava à espera, a quantidade de jogadores é
inferior. Apesar de isso não ser um
problema evidente para já, no futuro será mais grave. Daí, o facto
de estarmos a trabalhar bastante
na área de captação de atletas.
Um número reduzido na formação
vai criar muitos problemas no futuro na equipa sénior.
A ligação das camadas jovens ao trabalho da equipa sénior é essencial para o
Fermentões?
O Fermentões tem
uma formação reconhecida a nível nacional, de
onde já saíram atletas
de grande qualidade.
É uma instituição
que não tem grandes possibilidades
financeiras para
recrutar jogadores
seniores,
por isso tem de
apostar muito
forte na qualidade
dos
seus jovens,
porque eles
é que vão
representar a
instituição. Se
o Fermentões
tivesse apenas a equipa
sénior, não era
reconhecido da
Página
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COM SEIS JOGADORES DO XICO E DOIS DO FERMENTÕES

Selecção de Iniciados treina
esta terça-feira em Urgezes

A Selecção Regional de Iniciados Masculinos de Andebol realiza esta
terça-feira um treino no Pavilhão de Urgezes, em Guimarães, pelas 19
horas. A preparação do seleccionado da Associação de Andebol de Braga contará com a presença de dois jogadores do Fermentões e seis do
Xico Andebol. Do Fermentões foram convocados Paulo Abreu e José
Moreira. Do Xico estarão presentes no treino Afonso Lima, Carlos Abreu,
Rafael Rodrigues, Jorge Bessa, Rui Xavier e Francisco Magalhães.
Foram ainda chamados: Celso Barbosa, Ricardo Costa, Filipe Monteiro, José Queirós, Claúdio Silva, Ricardo Abreu, Paulo Pinheiro e Rui
Rolo (ABC), Miguel Fernandes e Ivo Silva (AC Fafe) e Daniel Carvalho e
Daniel Coelho (Maria Balaio/Colégio Sete Fontes).
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ANDEBOL

Final da
Supertaça
Feminina
em Coimbra
Coimbra recebe no próximo
fim-de-semana a “final four” da
Supertaça Seniores Femininos de
andebol. A competição tem lugar
no Pavilhão Mário Mexia e disputa-se sábado e domingo, com



entrada livre, numa organização
conjunta da Secção de Andebol da
AAC e Câmara Municipal de
Coimbra. No primeiro dia, às
17h30, defrontam-se o Colégio João
de Barros e o Madeira Andebol
SAD, seguindo-se, às 19h30, o jogo
entre o Colégio de Gaia e CDE Gil
Eanes. Os vencedores irão defrontar-se na final marcada para
domingo às 17h00, jogo que será
antecedido (15h00) pela disputa
dos 3.o e 4.o lugares. l
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3.ª Divisão Nacional - Zona Centro

Tiago Santos regressa a Nelas
SILVINO CARDOSO

Tiago Santos é o último reforço da equipa sénior de andebol do ABC de Nelas.
Considerado um dos bons
'pivots' em actividade, o jovem
jogador fez o seu percurso de
formação no Andebol Clube de
Lamego e Académico de Viseu.
Tiago Santos já esteve em
Nelas durante uma época e regressa agora ao ABC para ajudar a equipa a alcançar os seus
objectivos que passam, prioritariamente, pela manutenção
no andebol nacional. O reforço

Tiago Santos actua como 'pivot'

poderá já ser opção para o próximo encontro, em casa, sábado,
frente ao vizinho e rival o Andebol Clube de Tondela.
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 Andebol - Clube Náutico do Guadiana

“Os Iniciados
estão de parabéns!”
No dia 4 de Dezembro realizou-se
no Pavilhão Municipal de Vila Real
de Santo António, o quinto jogo
(penúltimo da 1ª fase), do Clube
Náutico do Guadiana na categoria de Iniciados Masculinos, que
participa na Época Desportiva de
2010/2011 no Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Zona 9). Foi
também a quinta vitória consecutiva
dos jovens, contra a equipa do A.C.
Lacobrigense de Lagos.
Este jogo, foi um desafio bem
disputado continuando os atletas
a mostrar um grande empenho e
“garra” em cada lance. Tratou-se
de uma disputa equilibrada em
alguns momentos do jogo, onde os
índices técnicos foram novamente
bastante elevados e decisivos, como
o comportamento defensivo (3:3
que passava a 4:2/5:1 dinâmico) e

o aproveitamento ofensivo (baseado no contra ataque directo e
ataque rápido). Este esquema táctico obrigou o adversário a constantes adaptações, obrigando-o
a recorrer aos remates exteriores
e a cometer diversas falhas técnicas. Assim sendo, o resultado
foi-se avolumando, sendo no final
de 46-29. A equipa opositora deu
uma grande réplica, equilibrando a
contenda durante a primeira parte,
onde o Náutico saiu para o intervalo
somente a ganhar por cinco golos de
diferença (19-14). Com esta vitória,
os pupilos garantiram desde já o
primeiro lugar neste grupo, permitindo gerir o plantel no último jogo.
A equipa de VRSA começa agora a
preparar a segunda fase deste campeonato, que dá acesso à 1ª Divisão
Nacional.
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Infesta

Balanço do ano
A

Direcção do Infesta reuniu
extraordinariamente em casa do
presidente Manuel Ramos, com
o intuito de apresentar cumprimentos natalícios. No entanto, a reunião
acabou por ser especial, na qual se
aproveitou para se fazer um balanço
e enaltecer os êxitos que estão a ser
alcançados por vários escalões:
Andebol e Futebol, para os quais
foram propostos votos de louvor.
Assim, o dirigente de Andebol
António Fonseca desenvolveu a
actividade do Andebol e falou da
Festa de Natal que envolveu todo os
atletas em vários jogos, com
equipas convidadas, e que as ban-

cadas do pavilhão da escola foram
constantemente preenchidas com
público simpatizante da modalidade.

Salientou, ainda, o bom trabalho
que se tem feito no Andebol Sénior,
equipa formada à base de jogadores
ex.-Juniores e que continua
invencível, liderando o seu Campeonato, lamentando a falta que está
a fazer o pavilhão prometido pela
Câmara Municipal há vários anos.
Depois os elogios foram para o
dirigente José Catalão, que acumula
a função de treinador de Juniores de
Futebol, Catalão substituiu o ex-técnico Valdemar Silva, e dai para cá a
equipa está mais disciplinada e
ainda não conheceu o sabor amargo
da derrota, tendo conseguido nas 10
jornadas 7 vitórias e 3 empates.
Ainda sobre a formação, foi distinguido o bom trabalho desenvolvido pelos Benjamins (sem derrotas)
e o seu mister Jorge, ao conseguir
classificar-se em lº lugar na 1ª fase.

Por fim, falou-se da equipa sensação Sénior e do seu treinador prof.
Zé Manel, que conseguiram fazer
15 jogos sem perder (13 vitórias e 2
empates). É sem dúvidas um novo
recorde na vida do clube, e mais
valor tem se tivermos em linha de
conta que foram 15 jogos fora de
casa, uma vez que o Infesta ainda
não joga em casa própria.
O responsável do futebol, José
Teixeira elogiou este princípio de
época e o empenho demonstrado
por todo o plantel, distinguindo a
dupla de avançados Pedro Nuno e
Paulinho que somam 19 golos marcados.
Foram abordadas as obras no
campo da Arroteia que já tem o relvado sintético concluído, mas que
as obras das bancadas e balneários
estão lamentavelmente paradas há

cerca de um mês, não se sabendo
porquê. Manuel Ramos propôs ao
empreiteiro um aceleramento da
obra e inclusivamente indicou a
data do seu aniversário (16 Janeiro,
78 anos) para a inauguração do
respectivo parque desportivo da
Arroteia. Sem dúvida que era uma
prenda bem merecida do aniversariante e assim já se podia receber o
Salgueiros em casa própria.
Sobre o complexo Desportivo
para o Infesta prometido pela
Câmara Municipal há 20 anos e
protocolado em Julho 2009 entre a
municipalidade e o Infesta, a
direcção acredita que o Ano 2011
vai finalmente ser o ano do seu
arranque.
Joaquim Sousa
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TREINADOR DO LEÇA FAZ BALANÇO DA ÉPOCA

Grupo fantástico
O CLUBE CONTINUA A LUTAR PARA SE MANTER DE PÉ PÁG. 21
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Região de Águeda
A20

ID: 33406331

29-12-2010

14 atletas
nas selecções nacionais
O ano foi marcado ao mais alto nível pela
chamada de várias atletas (14!) de clubes do
concelho às selecções nacionais de andebol
feminino, algumas das quais com vitórias
em torneios internacionais.
Em Março, Mónica Soares e Maria Coelho (CPVV) e Soraia Fernandes e Ana
Luís (LAAC) participaram num estádio de
juniores C (iniciados) em Tavira, com dois
jogos contra Espanha em Algeciras (Cádis).
Portugal venceu um e perdeu outro. Mónica
Soares marcou 13 golos nos dois jogos!
Já em Junho, Mónica Soares e Joana Santiago (CPVV) foram chamadas à selecção
de juvenis, na preparação para o europeu de
sub-18 na Suécia. A primeira foi a melhor
marcadora frente à Roménia (6 golos), com
quem Portugal perdera por 22-25
Em Julho, Mónica Soares e Maria Coelho
(CPVV) e Soraia Fernandes (LAAC) foram
convocadas para a selecção nacional de juvenis
que representou Portugal nos Jogos da CPLP –
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – e
que conquistaria o ouro.
Em Setembro, sete andebolistas da CPVV
e uma da LAAC foram convocadas para
estágios nacionais de juniores A (Joana Santiago e Lisa Antunes), juniores B (Mónica
Soares, Maria Coelho e Soraia Fernandes,
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com participação no Scandibérico, com 2º
lugar atrás da Noruega e à frente de Dinamarca, Espanha e Suécia) e juniores C (Ana
Teixeira, Sandra Santiago e Inês Veiga). “É
um facto fantástico, dado não só o número
de jogadoras como também haver jogadoras
em todas as selecções jovens”, comentou
fonte da CPVV ao RA.
Em Outubro, às três atletas de juniores
C juntou-se a colega Ana Cardoso, sendo a
CPVV o clube nacional mais representado
na convocatória.
Em Novembro, Mónica Soares, Maria
Coelho e Soraia Fernandes voltaram a ser
convocadas, desta vez para os 6ºs Jogos do
Mediterrâneo na Croácia, ganha precisamente
pela formação nacional de juvenis.
Já este mês de Dezembro, Mónica Soares
foi promovida à convocatória das juniores,
que integrou ainda as colegas Joana Santiago
e Lisa Antunes. O seleccionado prepara a
participação nos jogos de qualiﬁcação para
o europeu sub-19 na Holanda.
Para a selecção nacional de talentos,
para já dividida em três grupos (norte,
centro e sul) para triagem posterior, foram
convocadas Nadia Gonçalves, Tânia Veiga
e Inês Alves (CPVV) e Bruna Ferreira
(CD Pateira).
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ANDEBOL

Juvenis femininos da CPVV, vice-campeões nacionais

Minis femininos da CPVV, vencedores do encontro nacional para a categoria
CPVV – O ano foi de ‘emancipação’ dos escalões masculinos da instituição de Valongo do Vouga
(coroada com um 3º lugar na fase ﬁnal do nacional em infantis) e de conﬁrmação dos escalões
femininos, a fazer jus ao estatuto de clube de formação instituído pela Federação de Andebol
de Portugal em 2009. Neste particular, destaque para as participações das equipas de iniciados
e de juvenis femininos nas fases mais competitivas dos respectivos campeonatos nacionais da I
divisão. As juvenis voltaram a discutir o troféu nacional, sagrando-se vi-campeãs nacionais atrás
da JuveLis. Atletas: Rosa Nolasco, Ana Arede, Sandra Santiago, Emanuela Morais, Daniela
Pinheiro, Vanessa Duarte, Mónica Soares, Joana Santiago, Catarina Tendeiro, Sara Palombino,
Maria Coelho, Inês Veiga, Ana Teixeira, Lisa Antunes, Ana Vidal e Ana Coutinho. Em minis femininos, a CPVV venceu o encontro nacional, sagrando-se assim campeã, com as atletas Neide
Duarte, Inês Chaves, Nadia Gonçalves, Bruna Almeida, Alexandra Almeida, Tânia Veiga, Tânia
Santos, Rita Sabino, Joana Machado, Verónica Neto, Juliana Arede, Inês Alves, Ariana Almeida
e Filipa Silva.
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ANDEBOL
LAAC – A equipa de iniciados femininos da LAAC sagrou-se campeã nacional da II divisão, após uma época em que passeou clara superioridade face à esmagadora maioria dos adversários. Uma proeza devidamente assinalada pela secção do clube de Aguada de Cima mas que acabou algo esmorecida pela saída
de várias atletas para outros clubes da região.

A equipa de iniciados femininos da LAAC, invicta no nacional da II divisão: Ana Gonçalves, Cristina Monteiro, Juceleyde Cabral, Inês Baptista, Carina Campos, Ana Gomes, Ana Luis,S oraia Fernandes e Daniel Cardoso (em cima), Ana Teresa, Mariana Clemente, Cristiana Marques, Mariana Ferreira, Tatiana Estima, Joana Santos, Jucelyne Cabral e Victor Fernandes.
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Vougandebol – O torneio da Casa do Povo de Valongo do Vouga, disputado de 1 a 3 de
Abril, juntou 740 atletas de 53 equipas, envolvendo a realização de 110 jogos em oito
pavilhões de Águeda (escolas Adolfo Portela e Fernando Caldeira, GICA, Barrô, ARCA,
Travassô e Valongo do Vouga) e Albergaria (Alquerubim). Vencedores: CPVV (minis
femininos, iniciados femininos e juvenis femininos), CALE (infantis femininos e infantis
masculinos), Santa Isabel (juniores femininos e seniores femininos), Alto do Moinho (minis
masculinos), São Bernardo (iniciados masculinos) e Alavarium (juvenis masculinos).
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