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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC Braga/Uminho venceu
ontem o AC Fafe, no recinto
deste (21-27), em jogo da quarta
jornada do campeonato nacional
Andebol 1, e aproximou-se dos
lugares do topo. Os bracarenses
que têm em atraso o jogo com o
ISMAI, referente à primeira ron-
da, encontram-se em condições
de igualar o Águas Santas.

O AC Fafe averbou a quarta
derrota, duas das quais contra fa-
voritos aos lugares cimeiros.

A jornada ficou marcada pela
surpreendente vitória do Águas
Santas, treinado pelo bracarense
Paulo Faria, sobre o FC Porto no
Dragão Caixa. A contar para o
campeonato, nestes últimos qua-
tro anos foi a primeira derrota
que os azuis e brancos sofreram
no seu recinto.

Também nesta ronda, o Spor-
ting bateu, em casa, o Benfica
por 29-28 e o Passos Manuel go-
leou (38-25) o ISMAI.

ABC vence em Fafe (21-27)
e aproxima-se da liderança 
COM UM JOGO EM ATRASO, o ABC conclui a quarta jornada a três pontos do líder Águas Santas, que
surpreendeu o FC Porto no Dragão Caixa.

DR

Fábio Vidrago marcou em Fafe dois golos para o ABC

Quarta jornada
Resultados

Sporting-Benfica, 29-28;  FC Porto Vi-
talis-Águas Santas Milaneza, 24-25; AC
Fafe-ABC Braga/Uminho, 21-27, Passos
Manuel-ISMAI, 38-25; Delta-Belenen-
ses-SC Horta (16 de Outubro) e Avan-
ca-Madeira SAD, (2 de Novembro)

Classificação
1.º, Á. Santas, 12 pontos; 2.º, FC Por-

to 10; 3.º, Sporting, 10; 4.º ABC, 9 (com
menos um jogo); 5.º Benfica, 8; 6.º Sp.
Horta, 6 (menos dois jogos), 7.º Passos
Manuel, 5 (menos 1 jogo); 8.º, Madeira
SAD, 5 (menos 1 jogo); 9.º, ISMAI, 5
(menos 11 jogo), 10.º, AC Fafe, 4; 11.º,
Belenenses, 3 (menos 1 jogo) e 12.º AA
Avanca, 3 (menos 1 jogo).

Quinta jornada
Benfica-Avanca; Madeira SAD-Passos

Manuel; ISMAI-Fafe; SC Horta-FC Porto
Vitalis; A. Santas-Sporting e ABC /UMi-
nho-Belenenses (28/9, às 17h00)

Página 4



A5

  Tiragem: 9311

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 8,01 x 9,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49935134 26-09-2013

André M. Pereira

De um jantar servido no res-
taurante Dona Elvira, organi-
zado pela Secção de Arbitra-
gem da Associação de Andebol
de Coimbra, ficou assente a
ideia de que este organismo as-
sociativo não pode continuar
afastada da esfera nacional da
modalidade.

À mesa recordou-se uma pa-
nóplia de memórias e aconte-
cimentos, sem nunca descurar
a união e futuros projectos.

Com anos vindouros no
pensamento, foram muitas as
trocas de ideias e contactos
para que se possa criar, a
curto e médio prazo, a sus-
tentabilidade ten do em vista
o crescimento da modalidade
num distrito que já foi um dos
baluartes do andebol. O pre-
sidente da Secção de Arbitra-
gem, Fernando Humberto,
colou-se à disposição para di-
luir eventuais dúvidas, lan-
çando o repto a todos os par-
ticipantes no sentido de ex-
porem as suas ideias e ajuda-
rem na promoção do andebol
no distrito. |

Arbitragem de Coimbra
quer voltar a ser forte
Andebol
Campeonato nacional
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Académico 
e AC Lamego jogam 
1.ª eliminatória em casa
ANDEBOL No próximo dia 6
de Outubro vai disputar-se a
1.ª eliminatória da Taça de Por-
tugal em andebol. As duas
equipas do distrito -, o Acadé-
mico de Viseu e o Andebol
Clube de Lamego -estão inte-
gradas na Zona 2, e o sorteio
ditou que disputassem a pas-
sagem à ronda seguinte na
condição de visitados. 

O Académico vai receber o
Estarreja Andebol Clube, no
Pavilhão do Inatel, pelas

19h00, enquanto o Andebol
Clube recebe o SIR 1.º Maio, no
Pavilhão Álvaro Magalhães,
pelas 18h00.

Ficaram isentos nesta elima-
tória o Andebol Clube Sismaria,
a AD Sanjoanense e o Ílhavo
Andebol Clube. 

Jogos da 1.ª eliminatória
NDA Pombal-AD Albicastrense

AC Lamego-SIR 1º Maio
Batalha AC-Juve

CD S Bernardo-ACD Monte
Académico Viseu-Estarreja AC
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Andebol Clube de Lamego começou
com vitória em dérbi regional
Silvino Cardoso

JUVENIS Começou no pas-
sado fim-de-semana a pri-
meira fase do Campeonato
Nacional de Juvenis - Zona 2,
onde se encontram a militar as
equipas do distrito. Ginásio
Clube de Tarouca e Núcleo de
Andebol de Penedono sofre-
ram derrotas nas suas deslo-
cações, respectivamente, a La-
mego e a Braga. Com era pre-
visível, a Escola de Andebol de
Moimenta da Beira foi 'cilin-
drada' em casa do Dragon For -

ce/Porto. 
Quem entrou bem na prova

foi o Andebol Clube de La-
mego que derrotou em casa o
seu vizinho e rival Ginásio Clu -
be de Tarouca. Os lamecenses
entram assim na luta pelos lu-
gares cimeiros da prova. 

Na próxima jornada, o con-
junto da cidade de Lamego
tem a possibilidade de somar
mais três pontos no reduto do
Boavista. Mais difícil de o con-
seguiram estão o Ginásio Clu -
be de Tarouca que  recebe o lí-
der, o Dragon Force/Porto e o

Núcleo de Andebol de Pene-
dono que joga no Colégio dos
Carvalhos. A Escola de Ande-
bol de Moimenta da Beira, o
melhor que pode conseguir é
ser derrotado por pouca dife-
rença em Gondomar. 

RESULTADOS

SC Salgueiros 08-Gondomar  29-30

Dragon Force-EA Moiª Beira 40-14

AC Lamego-GC Tarouca             25-19

Col. Carvalhos-Boavista              42-18

ABC Andebol-NA Penedono 27-17

CLASSIFICAÇÃO
                                               J      V    E     DGM-GS    P
Dragon Force          1       1    0      0 40-14    3
Col. Carvalhos        1       1    0      0 42-18   3
ABC Andebol          1       1    0      0 27-17    3
AL Lamego                1       1    0      0 25-19    3
Gondomar Cult.    1       1    0      0 30-29    3
SC Salgueiros 08  1       0    0      1 29-30    1
GC Tarouca               1       0    0      1 19-25     1
NA Penedono         1       0    0      1 17-27     1
Boavista FC               1       0    0      1 18-42     1
EA Moim. Beira     1       0    0      1 14-40      1

PRÓXIMA JORNADA
Gondomar-EA Moimenta Beira,
SC Salgueiros 08-ABC Andebol
SAD "B", NA Penedono-Col. Car-
valhos, Boavista FC-AC Lamego e
GC Tarouca-Dragon Force/Porto. 
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Andebol |   Campeonato da 3.ª Divisão
1ª JORNADA (19/10) 

ACD Monte-Estarreja AC
AC Lamego-Académico 

2ª JORNADA (26/10) 

Estarreja AC-Académico 
ACD Monte-AC Lamego

3ª JORNADA (02/11)

AC Lamego-Estarreja AC
Académico-ACD Monte

4ª JORNADA (9/11)

Estarreja AC-ACD Monte
Académico-AC Lamego

5ª JORNADA (16/11)

Académico--Estarreja AC
AC Lamego-ACD Monte

6ª JORNADA (30/11)

Estarreja AC-AC Lamego
ACD Monte-Académico

7ª JORNADA (07/12)

ACD Monte-Estarreja AC
AC Lamego-Académico 

8ª JORNADA (14/12)

Estarreja AC-Académico 
ACD Monte-AC Lamego

9ª JORNADA (21/12)

AC Lamego-Estarreja AC
Académico-CD Monte

10ª JORNADA (11/01)

Estarreja AC-ACD Monte
Académico-AC Lamego

11ª JORNADA (18/01)

Académico-Estarreja AC
AC Lamego-ACD Monte

12ª JORNADA (25/01)

Estarreja AC-AC Lamego
ACD Monte-Académico 

Equipas viseenses 
batem-se com aveirenses
ANDEBOL Tal como na época
passada, a Associação de Ande-
bol de Aveiro volta a ser respon-
sável pela organização desta
fase da 3.ª Divisão Nacional,
onde estão Académico de Viseu
e o Andebol Clube de Lamego,
juntamente com a Associação
Cultural e Desportiva do Monte

e o Estarreja Andebol Clube. 
A 1.ª jornada tem dois dérbis

distritais: a ACD Monte recebe
o Estarreja Andebol Clube e o
Andebol Clube de Lamego de-
fronta o Académico em Viseu. 

A primeira fase da prova en-
globa três voltas e a importân-
cia de marcar mais golos, ou

ter melhor performance entre
golos marcados e sofridos, po -
de fazer a diferença no apura-
mento dos dois primeiros.sifi-
cadas.

No caso do Académico, os
jogos que disputa em Viseu,
passará agora a fazê-los no Pa-
vilhão do Inatel. |
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ABC venceu em Fafe

Nuno Rebelo marcou seis golos

O ABC somou, ontem, o 
seu terceiro triunfo conse-
cutivo no campeonato de 
andebol ao vencer no pavi-
lhão do AC Fafe por 27-21, 
em encontro da quarta jor-
nada da competição.

Ainda com um jogo por 
disputar, a equipa de Car-
los Resende, que nas ron-

DM

ANDEBOL: 3.ª VITÓRIA CONSECUTIVA

das anteriores tinha ven-
cido o Madeira SAD e o 
Passos Manuel, segue as-
sim na quarta posição, mas 
apenas com menos três 
pontos que o comadante 
Águas Santas e, também, 
com menos um jogo dis-
putado.

No encontro de ontem, 

destaque para Nuno Perei-
ra com sete golos e Nuno 
Rebelo, com seis, para o 
ABC, e ainda para Cláudio 
Mota, do Fafe, que mar-
cou cinco.

As equipas alinharam e 
marcaram:

AC Fafe: João Santos, 
Armando Pinto (4), Cláu-
dio Mota (5), Miguel Ma-
rinho, Nuno Fernandes 
(2), Hugo Fernandes, José 
Sampaio, João Castilho 
(2), Luís Gonçalves, Vla-
dimiro Pires, Mário Perei-
ra, Luís Pereira, Vítor Ri-
beiro, Pedro Peneda (6) e 
Marco Sousa (2).

ABC: Humberto Gomes, 
Bruno Dias, Fábio Antu-
nes (2), Hugo Rocha (3), 
Pedro Marques (4), Carlos 
Siqueira (2), Diogo Bran-
quinho (1), Emanuel Ri-
beiro, Ricardo Pesquei-

ra, Carlos Martins, Nuno 
Pereira (7), Nuno Rebelo 
(6), Vasco Areias, Tomás 
Albuquerque (1) e João 
Pinto (1).

Sporting
venceu Benfica

Também ontem, no dér-
bi de Lisboa, o Sporting 
recebeu e bateu o Benfi-
ca por 29-28 e segue na 
segunda posição, com 
menos dois pontos que 
o líder, enquanto a equi-
pa de Jorge Rito, com 
oito, está agora no quin-
to posto.

Ainda ontem, o Pas-
sos Manuel goleou o Be-
lenenses por 38-25, en-
quanto na passada terça-
-feira o Águas Santas ti-
nha surpreendido no pa-
vilhão do FC Porto, onde 
venceu por 25-24.
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LIBERTY PATROCINA ANDEBOL 
DO ABC DE BRAGA
A Liberty Seguros tornou-se
patrocinadora oficial da equipa
sénior de Andebol do ABC
Braga/Universidade do Minho. A
seguradora vai ter a sua imagem de
marca presente em todos os jogos
da equipa minhota previstos no ca-
lendário do campeonato nacional e
o seu contributo financeiro ao clube
pretende fomentar o desenvolvi-
mento da modalidade e a sua 
ligação ao meio académico. Esta
parceria marca, assim, o regresso
da Liberty Seguros ao andebol,
modalidade que já havia apoiado 
no passado. 
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Andebol

Sporting ganha ao 
Benfica e e apanha 
portistas
Dez golos de Frankis Carol 
ajudaram ontem o Sporting 
a derrotar o Benfica, por 
29-28, na 4.ª jornada do 
campeonato de andebol. Com 
este resultado, os “leões” 
igualaram o FC Porto, com dez 
pontos, enquanto as “águias” 
somam oito. A classificação 
é liderada pelo Águas Santas 
(12). Tal como a equipa maiata, 
o ABC só tem vitórias, mas 
soma só nove pontos, pois tem 
uma partida em atraso.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC de Braga/UMinho visita
o Fafe, hoje (21.00 horas), em
jogo da quarta jornada do cam-
peonato nacional andebol 1, que
conta ainda com o 'clássico
Sporting-Benfica. 

Os desempenhos recentes das
equipas minhotas indicam nas
primeiras jornadas comporta-
mentos inversos. 

O ABC, que disputou dois jo-
gos — adiada a primeira jornada
com o ISMAI, soma duas vitó-
rias: a primeira à segunda jorna-
da, no Funchal, diante do Ma-
deira SAD e depois á terceira
jornada, em Braga, diante do
Passos Manuel.  

O Fafe, em três jogos, averbou
três derrotas: na primeira jorna-
da, em Lisboa frente ao Benfica,
na segunda em casa por um tan-
gencial 34-35 diante do Águas
Santas e à terceira nos Açores
diante do Sporting da Horta.

Estes antecedentes recentes
permitem perspectivar um en-

contro em que as duas equipas
vão, embora com motivações di-
versas, procurar dar o seu me-
lhor: os fafenses, a jogar em ca-
sa, à procura do primeiro triun-

fo, na tentativa de não perderem
pontos para a segunda fase na
corrida por um lugar que lhes
permita assegurar a permanência
e os bracarenses, que têm assu-

mido o objectivo de voltar às an-
danças europeias, a tentar carim-
bar mais uma vitória e prosse-
guir nos lugares cimeiros. Nuno
Santos, o treinador do Fafe, con-

tactado pelo Correio do Minho,
comentou o jogo com o ABC
vincando que o objectivo “tem
de ser vencer o jogo”.

“Jogamos em casa e se com o
Águas Santas não fomos felizes,
vamos agora tentar fazer melhor,
mesmo sabendo que o ABC é
uma equipa bem apetrechada”,
adiantou. Questionado se, caso
não vença, o Fafe pode ver mais
difícil a meta da manutenção,
lembra que este campeonato é
disputa-se em duas fases, consi-
derando que “é normal” na pri-
meira fase as equipas que se ba-
tem pela manutenção  vencerem
poucos jogos e depois ganharem
mais na segunda. Dos bracaren-
ses, ouvimos o presidente da Di-
recção, Luís Teles, que minimiza
o facto de o Fafe ter sofrido três
derrotas. “Em Fafe, tem que ser
um ABC prevenido”, alerta,
lembrando que nas três jornadas
em que os fafenses perderam
houve a tal derrota à tangente
com o Águas Santas e nos outros
dois (em Lisboa com o Benfica e
nos Açores com o Sp. Horta) se-
ria “difícil outro resultado”.

“Tem de ser um ABC ciente
das suas capacidades, mas  ca-
paz de as concretizar”, vincou.

A ronda completa-se com Be-
lenenses-Sp. Horta, adiado para
16 de Outubro e — todos hoje,
Avanca-Madeira SAD, Spor-
ting-Benfica, Passos Manuel-
-Maia e FC Porto-Águas Santas.

ABC/UMinho visita Fafe
À QUARTA JORNADA do campeonato nacional Andebol 1, o ABC, que soma por vitórias os dois jogos
disputados, visita hoje o Fafe, ainda à procura do primeiro triunfo.

DR

Nuno Santos, treinador do Fafe

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Para mim foi o reconhecimento
de uma carreira, ainda mais, feita
pelo clube que me formou e que
também me viu terminar. Andei
por outros clubes mas tinha sem-
pre a esperança de que ia voltar a
casa”. Ricardo Costa, o ex-pivot
do ABC, comenta assim, ao Cor-
reio do Minho, a homenagem
que lhe foi dedicada, sábado, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, antes
do jogo ABC-Passos Manuel.

“Quando me ligaram não esta-
va a contar”, confessa, frisando
que “fiquei sensibilizado pelo re-
conhecimento de voltar a casa  e
as pessoas reconhecerem o tra-
balho que fiz e o empenho que
dediqui a este clube e se for pre-
ciso hei-de continuar a dar”.

Questionado sobre de que for-
ma podeprosseguir na ligação à
modalidade, o ex-jogador revela
que está a terminar um curso de
fisioterapia. 

“Se nessa parte precisarem de
mim eu terei todo o gosto em
ajudar. Senão, também poderei
trabalhar nas camadas jovens, a
formar novos jogadores, trans-

mitir o que é ser do ABC”, adian-
ta.

Interrogado sobre se já sente a
falta da prática da modalidade,
Ricardo Costa responde que “faz

muita falta ter aquela rotina de
preparar o jogo à semana para no
fim de semana estar a dar o má-
ximo”. 

“Faz falta o cheiro do pavilhão,

os treinos”, realça ainda, adi-
antando que agora “é complica-
do porque uma pessoa quer
treinar, vai correr, vai para o gi-
násio, mas não é a mesma coi-
sa”. 

“O contacto com os colegas,
aquela pressão que é preciso ter
antes dos jogos para ganhar e
fazer os resultados é disso que
sinto mais falta. A vida nesse as-
pecto ficou um bocado mais
vazia, não é igual. Vou ao pavi-
lhão ver os jogos mas não tem
nada a ver com essa vontade de
chegar, entrar e ter de fazer as
coisas bem”, acrescenta ainda.

Depois de vários títulos con-
quistados nos escalões de for-
mação do ABC, Ricardo Costa
foi promovido ao escalão sénior
na época 1992-93, em que o
ABC foi vice-campeão europeu,
tendo ainda disputado um dos
primeiros jogos dessa carreira
europeia. No ano seguinte, ainda
com Aleksander Donner, foi
campeão nacional. 

Na época 1996-97, o ABC con-
tratou Nesterov e Ricardo Costa
foi para o Maia. Também repre-
sentou o Benfica, Madeira SAD,
Águas Santas, Belenenses e Xi-
co.

Ricardo Costa, pivot bracarense, homenageado pelo ABC 

“Reconhecimento do clube que me formou”

DR

Homenagem a ex-jogadores, sábado passado, no Pavilhão Flávio Sá Leite

DR

Luís Teles, presidente do ABC
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Guimarães

Domingos Bragança reuniu 
com clubes desportivos do concelho

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Gui-
marães reuniu com três clubes do concelho de Guimarães. 
Domingos Bragança reuniu-se com o presidente do Vitória, com o objectivo de
partilhar estratégias futuras para o clube. Depois de uma reunião no edifício da
‘Unidade’, Júlio Mendes mostrou à candidatura do PS o interior do Complexo
Desportivo, efectuando ainda uma visita aos diferentes campos relvados.
O périplo de visitas da candidatura do Partido Socialista prosseguiu num en-
contro com o elenco directivo do Xico Andebol, onde Domingos Bragança foi
recebido por Fernando Alves Pinto e Paula Ferrão, presidente e vice-presidente,
respectivamente. Depois do futebol e do andebol como principais modalidades
de Vitória e Xico, a tarde terminou com futsal. O candidato do PS ao município
de Guimarães participou numa reunião com a Direcção dos Piratas de Creixo-
mil, na sede da instituição, situada na Rua dos Cutileiros.
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ANDEBOL

ABC joga hoje em Fafe
O ABC desloca-se hoje a Fafe onde, a partir das 21h00, 

mede forças com a equipa local, em encontro da quarta 
jornada do campeonato de andebol. Também hoje jogam 
Sporting-Benfica e Passos Manuel-ISMAI.

Águas Santas vence FC Porto

Ontem, em partida que abriu a quarta jornada, o 
Águas Santas, orientado pelo bracarense Paulo Faria, 
surpreendeu no pavilhão do FC Porto, vencendo por 
25-24, e isolou-se na liderança do campeonato.
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>> ANDEBOL
Teve início a temporada desportiva 

2013/2014 para a Juventude de Mar, 
que disputa o Campeonato Nacional 
da I Divisão, no escalão de Seniores 
Femininos. Entretanto, as meninas de 
Mar não entraram com “a mão direi-
ta”, pois, embora tivessem realizado 
uma excelente primeira parte, acaba-
ram por sofrer uma derrota. Farol de 
Esposende formula votos de uma boa 
época desportiva a todos os escalões da 
Juventude de Mar. 

1.ª Jornada 
CA Leça, 22 – Juv. Mar, 20
Próximos jogos
2.ª Jornada (21/09)
Colégio Gaia – Juv. Mar
3.ª Jornada (28/09)
Juv. Mar - Maiastars
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SANDRA FERNANDES (NINA) TREI-

NADORA DO MADEIRA SAD
A esposendense Sandra Martins, 

conhecida no meio andebolístico por 
Nina, nomeadamente no concelho de 
Esposende, onde brilhou como atleta, é 

a nova treinadora da equipa masculina 
do Madeira SAD, substituindo Alekxan-
der Donner, recente e inesperadamente 
falecido. O cargo que a Nina vai ocupar 
é inédito no andebol português, já que 
é a primeira vez que uma mulher orien-
tará uma equipa masculina.

Sandra Martins  terá como adjunto 
Duarte Filipe, que, recentemente, tam-
bém exercia o mesmo cargo na equipa 
feminina do Madeira Andebol SAD.

Fonte: Blog Andebol Feminino Portugal
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“Nina” é 
treinadora de 
equipa masculina 
de andebol
PÁG. 11
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andebol alvinegro lança projeto “padrinho solidário”

A secção de andebol da Sanjoa-
nense vai lançar o projeto “Padrinho 
Solidário”, que visa estabelecer 
com empresas, fundações, câmaras 
municipais e juntas de freguesia 
um acordo com vista à angariação 
de meios para a inclusão de crian-
ças socialmente desfavorecidas na 
prática desportiva, nomeadamente 
o andebol.

Com este projeto, a secção 
pretende estabelecer uma relação 
mútua que envolve, de um lado, o 
compromisso e responsabilidade e, 
de outro, de alguém que precisa ser 
integrado na oferta da prática des-

portiva do andebol. A sua implemen-
tação tem como objetivo a integração 
das crianças e jovens, com idades 
compreendidas entre os 6 e 16 anos, 
na prática desportiva do Andebol, a 
fim de evitar a sua exclusão devido 
a fatores económicos, sociais, desem-
prego e da própria integração no seio 
da comunidade envolvente.

As crianças abrangidas por este 
projeto serão integradas nos respeti-
vos escalões da modalidade.

O custo do projeto para cada 
criança a integrar será de 500 euros 
anuais e inclui a sua inscrição na 
Associação Desportiva Sanjoanense, 

equipamento completo de treino e 
jogos (Camisolas, calções, meias e 
calçado), inspeção médica desporti-
va, mensalidades e seguro desportivo.
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andebol sénior inicia 
o campeonato 
com um derrota

Sanjoanense, 26
MODICUS, 28 

 
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Eduardo Pereira, Fábio 
Gonçalves, António Brandão, Ricardo Pinho, Hélder 
Santos, Rúben Silva, Daniel Valente, Alexandre 
Tavares, Bruno Pinho, Fabian Schek, Alexandre Du-
arte, Henrique Pinho, Emanuel Silva, Pedro Amorim.

Na deslocação a Sandim, a ADS 
apresentou-se bastante limitada devido 
à impossibilidade de vários atletas darem 
o seu contributo à equipa por motivos 
de lesão. O técnico Pedro Tavares viu-se 
obrigado a recorrer  a alguns elementos 
do escalão de juniores de forma a col-
matar as faltas.

Os alvinegros encontraram pela 
frente o MODICUS, uma das mais ex-
perientes formações do campeonato, 
que apostou no facto de ser fisicamente 

mais forte para apresentar uma defesa 
6:0, que limitou bastante as penetrações 
defensivas assim como o jogo interior 
com o pivot que são característicos da 
Sanjoanense. A

A equipa alvinegra entrou mal no 
jogo e chegou mesmo a estar a perder 
por quatro bolas de diferença, no en-
tanto, na segunda parte, a Sanjoanense 
reagiu e deu a volta ao marcador, con-
seguindo um parcial favorável de dois 
golos. Mas nos minutos finais uma série 
de exclusões e faltas técnicas ditaram o 
resultado final.

No próximo dia 21 a Sanjoanense 
recebe, pelas 17h00, no Pavilhão das 
Travessas, o Santana, encontro para o 
qual a formação alvinegra espera contar 
com o apoio do público para assim aju-
dar a equipa a conquistar a sua primeira 
vitória no campeonato. 

FOTO: NUNO SANTOS FERREIRA
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Iniciaram a época 
cerca de 40 jovens, 
mas o número irá 
ultrapassar a meia 
centena. Número 
crescente levou tam-
bém ao reforço da 
estrutura técnica.

São cerca de 40 atletas 
que desde quarta-feira, 
dia 11 de setembro, 

estão a treinar nos escalões 
bambis, minis e infantis da 
Associação Desportiva Al-
bicastrense (ADA), com um 
objetivo bem defi nido para 
esta nova época desportiva: 
pontuar. 

É nesse sentido também 
o trabalho dos técnicos Ildeu 

A paixão pelo 
andebol

Licenciada em Ciências do 
Desporto, Márcia Cerna-

wsky chegou à cidade em 
2008, para treinar a equipa 

de andebol da Casa do 
Benfi ca em Castelo Branco. 

A incompatibilidade de 
horários com o trabalho em 
ginásio, levou a que treinas-

se apenas nessa época. 
Esta época tem oportuni-
dade de integrar a equipa 

técnica da Associação 
Desportiva Albicastrense 

(ADA), onde vai treinar as 
camadas jovens. 

Mas na bagagem trouxe um 
vasto currículo como atleta. 

São 22 anos ao serviço do 
andebol, 17 dos quais como 

atleta profi ssional, ou melhor, 
um tempo em que o andebol 

se tornou numa fi losofi a 
de vida. Defendeu as re-

des da seleção brasileira e, 
depois de deixar de jogar, 

treinou guarda-redes, entre 
eles Maik Ferreira dos 

Santos, considerado um 
dos melhores do mundo. 

Trabalhar crianças ou adul-
tos é diferente. “Com as 

crianças é preciso incutir-
lhes que o mais importante 

é ter método e rigor. E a 
partir do momento que 

respeitam o técnico, é fácil tra-
balhar”, explica, acrescentando 
que, por outro lado, “também é 
muito satisfatório e um grande 
desafi o trabalhar com adultos, 

que já têm alguns vícios e é 
preciso molda-los”.  

Regressar ao mundo do 
andebol “é sempre bom, por-
que é uma paixão”. E revela 

que “a vontade era mesmo 
de jogar, mas o corpo já não 

acompanha essa vontade”. 
Uma paixão que não arre-

fece e uma fi losofi a de vida 
que “me salvou de muitas 

coisas e me ajudou a pagar 
os estudos, a ganhar o meu 

sustento. Foi tudo à custa 
do andebol”. 

LB

Escalões mais jovens querem pontuar

ADA está a aumentar o 
número de praticantes

Correia, Carlos Varandas 
e Bernardo, que este ano é 
reforçado com a entrada de 
Márcia Cernawsky. 

Mas para alcançar esse 
objetivo, Ildeu Correia expli-
ca que “é preciso continuar 
o trabalho de formação que 
se tem vindo a desenvolver, 
estando por isso o clube 
de porta abertas a novos 
atletas”. 

O trabalho de sensibi-
lização que foi realizado 
nas escolas “começou a dar 
frutos e, seguramente, com 
o início das aulas ainda virão 
mais miúdos para praticar 
esta modalidade”. 

No municipal começaram 
a treinar 39 atletas, nos três 
escalões mais jovens, mas a 
captação prossegue, podendo 
os interessados apresentar-se 
às quartas-feiras das 19H00 

às 20H30, sextas-feiras das 
18H00 às 19H30 e aos sába-
dos das 9H00 às 10H30. 

A ADA vai lançar tam-
bém um novo projeto, em 
conjunto com a Associação 
de Andebol de Castelo Bran-
co, para estabelecer parcerias 
com as escolas, sempre no 
sentido de captar jovens para 
a modalidade, mas princi-
palmente incutir-lhe o gosto 
pelo andebol e pela prática 
desportiva. 

O número crescente de 
atletas levou também a que 
este ano fosse aumentada 
a equipa técnica, com a 
integração da nova treina-
dora, Márcia Cernawsky, 
licenciada em Ciências do 
Desporto, mas também com 
larga experiência como 
atleta e treinadora da mo-
dalidade. 

O obje-
tivo desta 
é p o c a  “ é 
apostar mais nos resulta-
dos, porque como os minis 
subiram todos a infantis, já 
estão melhor preparados e já 
é possível esperar melhores 
resultados”. 

O primeiro jogo desta 
temporada já está agendado, 
para o dia 5 de outubro, 
não estando ainda defi nido 
o adversário. Mas a ADA 
volta a jogar no campeonato 
de Leiria. 

A apresentação das equi-
pas da ADA, em todos os es-
calões (bambis, minis, infantis, 
juvenis e seniores) vai ser feita 
dia 21 de setembro, no torneio 
Albi Cup, no pavilhão munici-
pal de Castelo Branco. 

Lídia Barata

Albicastrense reforça aposta nos jovens e conta este ano com a técnica Márcia Cernawsky
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