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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Lutar para não ser o elo mais fra-
co. No ano que marca o regresso
ao principal escalão nacional, o
Andebol Clube de Fafe pretende
garantir a manutenção, apesar de
consciente das dificuldades que
tem pela frente. Clube iniciou a
nova temporada com a base da
época passada e apenas três ca-
ras novas: Paulo Silva (ex-Palla-
mano Pressano, Itália), Bruno
Dias (ex-ABC) e Diogo Gomes
(ex-Arsenal Devesa).  

“Sob a minha presidência já es-
tivemos três anos na I Divisão, o
ano passado descemos e, este
ano, retomámos o lugar que pen-
so que é o nosso. Estamos espe-

rançados, é evidente que vai ser
uma época muito difícil, porque
somos o elo mais fraco da I Di-
visão, iremos lutar contra isso e
tentar conseguir a manutenção”,
revelou Artur Magalhães.

Depois de um sobe e desce do
clube nos últimos anos, o presi-
dente considera que “este pro-
jecto iniciado, no ano passado,
com o professor José António
Silva, vem rasgar um horizonte
diferenciado”. E explica. “Te-
mos muitos atletas da formação
que necessitam de uma matura-
ção de três/quatro anos para se-
rem verdadeiras opções. O pro-
blema que temos é ir buscar
mais atletas fora. Estamos à es-
pera que os jovens sejam a base
da equipa e depois vamos buscar

outros jogadores para nos man-
termos na I Divisão”, referiu o
dirigente, apontando como meta
tornar “o Andebol Clube de Fafe
um clube de referência”.

Uma das dificuldades, passa
pela contratação de jogadores:
“acabámos o campeonato no fi-
nal de Junho, portanto é impen-
sável que as equipas se consi-
gam reforçar. Primeiro, porque
não há atletas com alguma quali-
dade, não há no mercado. Con-
seguimos três reforços, mas há
bastante dificuldade. Gostaría-
mos de ter mais um ou dois atle-
tas com peso e altura, mas ainda
não os vislumbrámos”. 

Quanto ao orçamento, a I Divi-
são implica, “naturalmente, um
reforço”, daí “uma palavra de

apreço aos responsáveis da câ-
mara pelo apoio do executivo”. 

As dificuldades perspectivadas
pelo presidente são repartidas
pelo treinador. José António Sil-
va não espera uma época fácil.

“Vamos ser confrontados com
uma realidade muito distinta.
Esta equipa atingiu um bom ní-
vel na II Divisão, mas na I Divi-
são terá alguns momentos muito
complicados, porque há uma
discrepância enorme entre as
melhores equipas do campeona-
to e as restantes”, frisou, apon-
tando “a manutenção” como ob-
jectivo. “Vamos ter uma tarefa
complicada, no entanto, está
criada uma boa base e estrutura
para discutir a vitória em todos
os jogos”, rematou o técnico.

ROSA SANTOS

Andebol Clube de Fafe apresentou o plantel para a nova temporada na I Divisão Nacional, com um grupo cuja base se mantém do ano passado e que conta com apenas três caras novas

ROSA SANTOS

José António Silva mantém-se no comando técnico do Andebol Clube de Fafe

Lutar para não ser o elo mais fraco
ANDEBOL CLUBE DE FAFE iniciou os trabalhos da nova época desportiva. No regresso à I Divisão, clube fafense quer contrariar as
dificuldades e lutar pela manutenção. José António Silva mantém-se no comando técnico. Há apenas três caras novas. 

Jogadores Clube anter ior
Bruno Dias ABC/UMinho
Miguel Marinho AC Fafe
Hugo Fernandes AC Fafe
Paulo Silva (ex-P. Pressano)
Diogo Gomes (ex-Arsenal Devesa)
Armando Pinto AC Fafe
Sérgio Ribeiro AC Fafe
Cláudio Mota AC Fafe
César Gonçalves AC Fafe
Nuno Pimenta AC Fafe
Nuno Pinheiro AC Fafe
Eduardo Sampaio AC Fafe
João Castilho AC Fafe
Vítor Ribeiro AC Fafe
Vladimiro Pires AC Fafe
João Freitas AC Fafe
Mário Pereira AC Fafe
Luís Pereira AC Fafe
João Fernandes AC Fafe

Equipa Técnica
José António Silva (treinador)
Luís Silva (treinador adjunto)
António Martins (treinador adjunto)
Luís Oliveira (dirigente)
Fernando Vieira (dirigente)
António Gomes (dirigente)

Direcção

Artur Magalhães (presidente)
José Maria Pereira (vice-presidente)
Florinda Freitas (tesoureira)
António Pedro Gomes (secretário)
Ricardo Sousa (vogal)
Miguel Fernandes (vogal)

2015/2016PLANTEL

Andebol Clube de Fafe

Agenda de pré-época do
Andebol Clube de Fafe:
25/08:
AC Fafe - Santo Tirso
28 a 30/08:
Torneio Águas Santas
(Águas Santas, Avanca e
ISMAI)
02/09:
AC Fafe-ABC (20h30 - jogo
de apresentação).

+ pré-época“Para além dos constran-
gimentos financeiros, a 
II Divisão termina muito
tarde e a maior parte dos
jogadores que podiam aju-
dar a equipa já estão com-
prometidos. Há uma discre-
pância de cerca de um mês
o que leva a que os atletas
já se tenham comprometido
com outros clubes. Situação
invalida qualquer hipótese
de contratação.”

José António Silva (treinador) Página 2
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Ao terceiro dia de competições,
e com o Europeu Universitário
de Andebol a andar a ‘passos’
largos, as equipas já começam
evidentemente a fazer contas à
vida, e enquanto umas lutam pe-
los lugares cimeiros, outras já
começam a perder as esperan-
ças. O dia de ontem foi, para as
equipas lusas ‘negro’. Das qua-
tro formações em competição
(UPorto e UAveiro (feminino),
UMinho e IPLeiria (masculi-
no)), nenhuma delas conseguiu
sair vitoriosa nas suas conten-
das: a UPorto caiu pela primeira
vez frente a Malaga (29-17), a
UAveiro tombou perante a Uni-
versidade de Konstanz (21-32),
o IPLeiria que ainda não conse-
guiu qualquer vitória, voltou a
perder, desta frente à Univ. Pi-
testi (27-19) e a maior desilusão
foi mesmo a UMinho que peran-
te os alemães da HfPV Wiesba-
den sofreram a sua primeira der-
rota, algo que apesar dos
alemães estarem muito fortes,
ninguém estava à espera pois os
minhotos são unanimemente
eleitos como a equipa favorita.

O primeiro jogo do dia foi no
feminino, o qual opôs as equipas
da Wiesbaden e a Pitesti. As ale-
mãs que se têm afirmado como
uma das equipas candidatas ao
título, desde cedo tomaram con-
ta do jogo e criaram uma mar-
gem confortável. A partida ter-
minou com a vitória da equipa
alemã por 27-16.

O segundo jogo feminino colo-
cou em acção UPorto contra
Malaga. Mais rápidas e eficazes
no contra-ataque, as espanholas
chegam ao intervalo a vencer
por 17-10. E na Malaga confir-
mou mesmo a primeira derrota à
equipa lusa, por 29-17.

Na terceira partida feminina
defrontaram-se Vicent Pol  e
South Toulon-Var. As polacas,
campeãs em título não deram
qualquer hipótese e venceram

por claros 25-17, permanecendo
sem derrotas na competição.

Já a Universidade de Aveiro foi
derrubada pelas alemãs. Este foi
uma partida sem grande história
em que a Universidade de Kons-
tanz dominou do princípio ao
fim, mantendo sempre uma dife-
rença razoável no marcador até à
vitória final por 21-32. 

Na competição masculina, o
primeiro jogo colocou em cam-
po uma das grandes candidatas

ao título, a Univ. Cordoba, que
defrontou Strasbourg (França).
Os franceses deram luta, mas o
esforço não foi suficiente para
derrubar a formação espanhola
que venceu o jogo por 35-26.

Já a Universidade de Leiria
voltou a perder, desta vez frente
à Universidade de Pitesti (ROM)
por 27-19. Sem grandes argu-
mentos, os portugueses sofreram
a sua terceira derrota neste cam-
peonato, o que os atira para o úl-
timo lugar do grupo. 

O último jogo do dia foi sem
dúvida aquele que causou maior
surpresa. A poderosa equipa da
casa, UMinho, tricampeã euro-
peia “caiu” frente aos alemães
da HfPV Wiesbaden com uma
derrota por 24-26.

Este foi um jogo equilibradíssi-
mo, entre duas candidatas ao tí-
tulo, juntamente com Cordoba.
Apesar do equilíbrio, os minho-
tos dominaram a maior parte do
jogo, estiveram quase sempre na
frente do marcador, apesar da di-
ferença de golos ser sempre mí-
nima. Ao intervalo, estavam em-
patadas, 14-14. 

Na segunda parte, a UMinho
entrou a querer resolver, e che-
gou mesmo a estar a vencer por
três golos de diferença. Muitas
falhas, muita desconcentração e
os alemães voltaram a aproxi-
mar-se, sendo que a partida vol-
tar a estar empatada 1,5’ do fim
(24-24). 

Na grande oportunidade para a
UMinho passar para a frente ain-
da falharam um livre de sete me-
tros e os alemães não perdoaram
e passaram mesmo para a frente
a 1’ do fim, vencendo a partida
por 24-26. 

O treinador da UMinho, Ga-
briel Oliveira referiu no final:
“foi um jogo muito atípico para
nós. Falhamos muito, os atletas
estavam bastante desconcentra-
dos. Tivemos momentos para
matar o jogo, não fizemos e des-
ta forma deixamos que eles se
aproximassem. Depois tivemos
factores extra jogo que também
condicionaram o resultado. Ago-
ra é levantar a cabeça e seguir
em frente. Nada está perdido”,
destacou Gabriel Oliveira.

Dia “negro” para as equipas
portuguesas universitárias
TERCEIRO DIA DE COMPETIÇÃO. Equipas universitárias nacionais tiveram ontem um dia para esque-
cer no Europeu Universitário de Andebol. Das quatro em prova, nenhuma conseguiu vencer.

NUNO GONÇALVES

Fase da partida entre  os minhotos e os alemães da HfPV Wiesbaden

NUNO GONÇALVES

Jogadores alemães da HfPV Wiesbaden festejaram, efusivamente, a vitória sobre a UMinho, por 26-24

5.º dia de prova
Hoje é dia livre 
para as equipas
masculinas 
Hoje é dia livre para as equipas
masculinas, realizando-se ape-
nas dois jogos no feminino:
Femininos
10:00 HORAS
Pitesti (ROM) - Marmara (TUR)
12:00 HORAS
UPorto (POR) - Wiesbaden (GER)

§jogos
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A equipa de andebol mascu-
lino do Instituto Politécnico de
Leiria (IPL) perdeu os dois pri-
meiros jogos em que interveio
num campeonato Europeu
Universitário da modalidade,
que decorre desde o passado
domingo e até dia 9 em Braga. 

Depois de perder frente à
Universidade do Minho, a
equipa de Leiria perdeu o se-
gundo jogo com a Universi-
dade de Córdoba por 32-21. Se-
gundo um comunicado da or-
ganização, na partida “os es-
panhóis dominaram”, e ao in-
tervalo já ganhavam por 16-9. 

“A segunda parte começou
com muito fôlego de ambas as

equipas, num jogo mais equi-
librado, mas onde apesar disso
a equipa de Leiria não conse-
guiu inverter a ordem do mar-
cador”, acabando o jogo por
ser favorável à equipa de Cór-
doba. 

A equipa do IPL voltou on-
tem a jogar, desta vez frente à
equipa que viajou da Roménia,
resultado que não foi possível
apurar até ao fecho desta edi-
ção. Os leirienses, que partici-
pam pela primeira vez num
campeonato Europeu Univer-
sitário de andebol, voltam a
jogo nos próximos dias 7 e 8.  

Refira-se que no campeo-
nato nacional da modalidade
a equipa do IPL foi vice-cam-
peã, e só superada pela fortís-
sima equipa da Universidade
do Minho. |

IPL perdeu os dois 
primeiros jogos
de europeu universitário 

Andebol
Campeonato
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O 
terceiro dia do cam-
peonato da Europa 
de andebol que está 
a decorrer na Uni-

versidade do Minho, foi 
“negro” para as equipas 
portuguesas.

Das quatro formações 
em competição (UPor-
to e UAveiro (feminino), 
UMinho e IPLeiria (mas-
culino), nenhuma conse-
guiu vencer: a UPorto caiu 
pela primeira vez fren-
te a Málaga (29-17), a UA-

veiro tombou perante a 
Universidade de Konstanz 
(21-32), o IPLeiria voltou a 
perder, desta frente à Uni-
versidade de Pitesti (27-19) 
e a maior desilusão foi a 
UMinho que perante os 
alemães da HfPV Wies-
baden sofreu a primeira 
derrota. 

O primeiro jogo foi no 
feminino, e opôs as equi-
pas da HfPV Wiesbaden 
(Alemanha) e a Univer-
sidade de Pitesti (Romé-

Braga: Europeu de andebol

"Dia negro" para as equipas portuguesas

nia). As alemãs desde ce-
do tomaram conta do jogo 
e chegaram ao intervalo a 
vencer por 12-6. Na segun-
da parte, a equipa rome-
na entrou mais confiante 
e foi a primeira a marcar. 
No entanto, as alemãs vol-
taram a impor-se e vence-
ram (27-16). 

O segundo jogo femi-
nino colocou em ação a 
equipa da UPorto que de-
frontou a equipa de Mála-
ga, com esta a chegar ao 

Equipa alemã festeja triunfo sobre a Universidade do Minho

Jogos para hoje
Feminino
10h00: Univ. Pitesti (Rom)-Univ. Marmara (Tur)
12h00: Univ. Porto-Wiesbaden (Ger)

intervalo a vencer por 
17-10. Na segunda parte, a 
equipa de Málaga apenas 
teve que gerir o jogo, ven-
cendo por 29-17.

A terceira partida fe-
minina colocou frente a 
frente a Universidade de 
Vicent (Polónia) e as fran-
cesas da Universidade de 
South Toulon-Var. As po-
lacas, campeãs em título, 
não deram qualquer hi-
pótese e empreenderam 
desde cedo a sua vitória 
que acabaria com um 17-
25, permanecendo sem 
derrotas na competição.

A Universidade de Avei-
ro perdeu com as alemãs, 
por 32-21. 

Masculino
No masculino, o primei-
ro jogo colocou em campo 
uma das grandes candida-
tas ao título, a Universida-
de de Cordoba, que de-
frontou a Universidade 
de Strasbourg (França). O 
início do jogo foi muito 
equilibrado, mas já perto 
do final do primeiro tem-
po, a Universidade de Cor-
doba tomou as rédeas do 
jogo (17-10). Por sua vez, 
a Universidade de Stras-
bourg começou a perder 
ritmo, com lances mal su-

D
R cedidos e com uma defesa 

mais enfraquecida. Desta 
forma, foram para o inter-
valo a perder por 19-13. 
Na segunda parte, a equi-
pa espanhola permaneceu 
forte, sendo que os fran-
ceses pressionaram mais, 
chegando mesmo aos 29-
22. Apesar do esforço não 
foi suficiente para derru-
bar a formação espanho-
la que venceu o jogo por 
35-26.

A Universidade de Lei-
ria voltou a perder, desta 
vez frente à Universidade 
de Pitesti (Rom) por 27-19. 
Sem grandes argumentos, 
os portugueses não con-
seguiram “pegar” no jo-
go e frente aos podero-
sos romenos sofreram a 
sua terceira derrota nes-
te campeonato, o que os 
atira para o último lugar 
do grupo. 

O último jogo do dia 
foi o que causou maior 
surpresa. A UMinho, tri-

campeã europeia “caiu” 
frente aos alemães da 
HfPV Wiesbaden com 
uma derrota por 24-26.

Apesar do equilíbrio, 
os minhotos dominaram 
a maior parte do jogo, es-
tiveram quase sempre na 
frente do marcador, ape-
sar da diferença de golos 
ser sempre mínima. As 
equipas chegaram ao in-
tervalo empatadas (14-14).

Na segunda parte, os 
minhotos entraram a que-
rer resolver, passaram lo-
go para a frente do marca-
dor e chegaram mesmo a 
estar a vencer por três go-
los, mas  os alemães volta-
ram a aproximar-se e vol-
taram a empatar (24-24) 
a 1,5’ do fim. Na grande 
oportunidade para a UMi-
nho passar para a frente 
ainda falhou um livre de 
sete metros e os alemães 
passaram para a frente a 
1’ do fim, vencendo a par-
tida por 24-26. 
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 josé costa lima 

É 
uma nova realida-
de aquela com que 
o Andebol Clube de 
Fafe se vai deparar 

esta temporada. Poucos 
meses após a conquis-
ta do título de campeão 
da II Divisão, o emblema 
minhoto dá os primeiros 
passos da pré-época para 
alcançar a «manutenção» 
no escalão maior do an-
debol português. Ao in-
vés do que tem aconteci-
do em anos anteriores, a 
prioridade é evitar que a 
um ano de festa se siga ou-
tro de tristeza com a inde-

sejada descida de divisão. 
«Queremos construir 

uma boa estrutura, apro-
veitar os escalões de for-
mação – e é essa a nossa 
prioridade – para que o 
clube, daqui a dois anos, 
consiga ter um lugar mais 
estável na I Divisão. Foi 
por isso que eu também 
aceitei este desafio, para 
que o AC Fafe não esteja 
sempre na corda-bamba 
a lutar pela manutenção, 
não esteja constantemen-
te em sobressalto», apon-
tou o técnico José António 
Silva, que transita da últi-
ma época, assim como a 
maioria dos jogadores de 

AC Fafe está de regresso à divisão maior do andebol nacional

Evitar andar na «corda-bamba» 
e afirmar-se como referência   

um plantel que conta so-
mente com três reforços. 

«É importante que toda 
a gente perceba que esta 
equipa atingiu um bom 
nível na II Divisão, mas 
que agora vai ter momen-
tos complicados. Há uma 
diferença enorme entre as 
grandes equipas do cam-
peonato e as restantes. O 
objetivo é tentar a manu-
tenção, sabendo que vai 
ser complicado, mas pelo 
grupo que temos acredi-
to que podemos discutir 
a maior parte dos jogos», 
resumiu o treinador.

Sobre o plantel, o trei-
nador lamenta o calen-

Plantel do AC Fafe para a nova temporada, que ontem começou a trabalhar 

plantel 2015/16 

Chegaram apenas
três reforços
Para a nova temporada, o AC Fafe apenas contra-
tou três reforços, dois oriundos de emblemas de 
Braga e o restante em Itália. Assim, Bruno Dias 
(ex-ABC), Diogo Gomes (ex-Arsenal da Deve-
sa) e Paulo Silva (ex-Pallamano Pressano) são os 
novos jogadores que tentarão ajudar a equipa li-
derada por José António Silva a garantir a per-
manência na I Divisão, depois da conquista do 
título de campeão nacional do segundo escalão 
,alcançado em 2014/15. 

Caso haja uma oportunidade, assim referiu 
o presidente Artur Magalhães, o AC Fafe vai ao 
mercado, mas para já o plantel conta com 19 
jogadores.

O plantel está assim constituído:
Bruno Dias (ex-ABC), Diogo Gomes (ex-Arse-
nal da Devesa), Paulo Silva (ex-Pallamano Pres-
sano), Armando Pinto, Sérgio Ribeiro, Cláudio 
Mota, Miguel Marinho, César Gonçalves, Nu-
no Pimenta, Nuno Pinheiro, Hugo Fernandes, 
Eduardo Sampaio, João Castilho, Vítor Ribei-
ro, Vladimiro Pires, João Freitas, Mário Pereira, 
Luís Pereira e João Fernandes. 

Treinador: José António Silva; 
Adjuntos: António Martins e Luís Silva. 

Jogos de preparação
25 de agosto: AC Fafe-Santo Tirso;  
27 a 29 de agosto: Torneio de Águas Santas, com 
Águas Santas, ISMAI, Avanca e AC Fafe; 
2 de setembro: Fafe-ABC
(apresentação aos sócios, 20h30).  

dário alargado da II Di-
visão, que impede uma 
oferta mais alargada no 
mercado, pois nessa altura 
«muitos jogadores já estão 
comprometidos», avisan-
do ainda que «vai ser uma 
época complicadíssima». 

«Precisamos do apoio 
de todos. Contratámos jo-
gadores de qualidade, mas 
sabemos que é um plantel 
curto para a I Divisão», re-
matou José António Silva, 
no dia da apresentação da 
equipa à Imprensa.  

Jo
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st
a 
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im

a

Artur Magalhães, presidente do AC Fafe 

José António Silva lidera equipa técnica 

Presidente há oito anos, Artur Ma-
galhães referiu ontem que o objeti-
vo do clube passa pela «manuten-
ção» na divisão maior do andebol 
nacional, embora tenha consciên-
cia das dificuldades. 

«Retomámos o lugar que é o nos-
so, mas vai ser uma época muito 
difícil. Possivelmente, somos o elo 
mais fraco da I Divisão», começou 
por testemunhar o líder da direção 

do AC Fafe. 
«Temos um projeto que passa 

pela aposta na formação, mas acon-
tece é que temos perto de 10 atle-
tas de Fafe, mas que não são ver-
dadeiras opções para já. Têm muita 
qualidade, mas temos de lhes dar 
tempo...», continuou, revelando 
que gostaria de contar com mais 
opções, até porque «o plantel não 
está fechado». 

«Contratámos bons atletas, mas 
faltam jogadores com peso e altu-
ra... mas não há muitos. Se con-
seguíssemos esses atletas, penso 
que nos mantínhamo-nos de pei-
to aberto na I Divisão», disse.

Ressalvando que «queremos ser 
uma referência no andebol», Artur 
Magalhães não deixou de agrade-
cer o «maior apoio financeiro» da 
autarquia fafense. 

presidente do clube está ciente das dificuldades  que vão encontrar

«Somos o elo mais fraco da I Divisão...»

 
AC Fafe 

contratou 
três jogadores 

para a nova 
temporada, 
agora na I 

Divisão
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AC FAFE 
INICIOU 

NOVA ÉPOCA
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A10FC Porto anuncia António Areia e Benfica ameaça com Tribunal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-08-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7b108279

 
Gilberto Duarte r Hugo Santos recebem os reforços Rui Silva e António Areia O FC Porto anunciou a
surpreendente contratação de António Areia, internacional português que brilhou ao serviço do
Benfica, nos últimos anos. O ponta-direita de 25 anos foi mesmo o melhor marcador do Benfica, na
última época, mas já está a treinar ao serviço dos heptacampeões nacionais. Além de António Areia, o
FC Porto oficializou também a esperada chegada do central Rui Silva, proveniente do Sporting. E são
seis os reforços do FC Porto para a nova época, agora orientados por Ricardo Costa que sucede a
Ljubomir Obradovic. Além de Areia e Rui silva, chegam também os irmãos Edgar e Felisberto Landim,
Jordan Pitre e Gustavo Rodrigues. Quem não gostou nada de uma das caras novas do FC Porto foi. o
Benfica. Os encarnados reagiram mal à saída de António Areia, e alegam que o atleta tinha contrato
válido quando assinou com o FC Porto, para as próximas duas temporadas. António Areia chegou ao
Benfica em 2007, chegado do Belenenses, e cresceu como um dos mais talentosos pontas nacionais. O
contrato de António Areia com o Benfica terminou no final da época passada mas as "águias" tinham
mais um ano de opção sobre o atleta, cláusula que terão accionado e dado conhecimento disso ao
atleta, segundo informações do jornal 'A Bola'. Ora, António Areia não se apresentou nesta nova época
nem para os exames médicos nem para qualquer treino, na Luz, (já estava a treinar no Dragão Caixa)
e o Benfica sente-se traído, informando que vai avançar com um processo em Tribunal. No entanto, o
atleta até já está inscrito na Federação de Andebol de Portugal, como jogador do FC Porto e
dificilmente deixará de ser "dragão" nas próximas épocas. Do que não se deverá livrar é de
indemnizar o Benfica, que caso avance mesmo para Tribunal deverá conseguir obrigar o atleta a pagar
a totalidade do contrato, num valor a rondar os 30 mil euros, segundo avança 'A Bola'.
 
 6 Agosto, 2015
 
Anabela Macedo
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I Fórum do Desporto realiza-se de 27 a 30 de Agosto em Santa Maria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-08-2015

Meio: Açores 9 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=84176250

 
Este evento tem como objetivo a formação formal dos agentes desportivos não praticantes,
nomeadamente Treinadores e Dirigentes, formação obrigatória e assídua tendo em conta as novas
exigências do estado português no que diz respeito aos responsáveis técnicos para o desporto. A
formação é uma parceria entre a Associação de Basquetebol e a Associação de Andebol da ilha de
Santa Maria A formação para além da formação especifica para a modalidade de Andebol e
Basquetebol, terá ainda a aliciante da vertente do "tronco Comum" direcionada para todos os agentes
desportivos de todas as modalidades e interessados nas temáticas, como seja a presença do Dr.Raul
Pacheco, medico especialista em Medicina Desportiva, bem como o Professor San Payo Araujo que irá
abordar " O Papel dos Pais no Desporto" Na área mais especifica virão aos Açores credenciados
palestrantes, como sejam um dos nomes mais quotados da Federação Italiana de Basquetebol na área
do Mini Basquetebol, Professor Maurizio Moldoni, um dos Selecionadores das Seleções Jovens da
Federação de Andebol de Portugal, o Professor João Ribeiro , membro do Corpo Nacional de
Treinadores de Basquetebol ou ainda o Professor Rui Santos Ex-diretor Regional do Desporto e atual
coordenador técnico do Sporting Clube da Horta. Veja aqui o panfleto
 
 Realizou-se na tarde desta quarta-feira a apresentação o "I Fórum do Desporto", um evento que se
irá realizar na ilha de Santa Maria, entre os dias 27 e 30 de Agosto.21h44 - 05 de Agosto de 2015 |
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FC Porto ´rouba´ melhor marcador do Benfica e águias vão para tribunal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-08-2015

Meio: Blasting News Portugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=967fbed6

 
O FC Porto anunciou a contratação de António Areia e Rui Silva, dois jogadores que brilharam nos
rivais Benfica e Sporting, respectivamente, e também na selecção nacional de andebol. A confirmação
foi feita no portal oficial do clube nesta terça-feira. Se o central do Sporting há muito estava garantido
pelo FC Porto, não constituindo qualquer surpresa, o mesmo não se pode dizer do ponta-direita do
Benfica. António Areia é um dos mais talentosos jogadores do nosso campeonato e pautou-se mesmo
como o melhor marcador do Benfica na última temporada. Agora, ruma de forma algo surpreendente
ao FC Porto, heptacampeão nacional, mas vai enfrentar um processo judicial interposto pelo Benfica,
segundo avança o jornal Record na edição desta quarta-feira. O jogador de 25 anos assinou contrato
com o FC Porto para as próximas duas temporadas, juntando-se a Rui Silva, Edgar e Felisberto
Landim, Gustavo Rodrigues e Jordan Pitre numa lista de seis reforços que chegam à equipa de Ricardo
Costa, que substituiu Ljubomir Obradovic no "leme" do FC Porto. O atleta até já está inscrito na
Federação de Andebol de Portugal como jogador do FC Porto, mas o Benfica alega agora que o atleta
ainda tem contrato por mais uma época. O Benfica assume ter accionado a cláusula de opção,
garantindo os direitos do jogador por mais uma temporada. O jogador já treinou com a nova equipa e
até posou, sorridente, com o grande amigo Gilberto Duarte, eles que são contemporâneos, desde as
camadas jovens, na selecção nacional. Agora, poderá viver um dissabor, uma vez que, confirmado o
contrato com o Benfica, o atleta terá que indemnizar o anterior clube. Segundo o jornal Record, Areia
poderá ter que pagar o ano de contrato que ainda tem de ligação ao Benfica, qualquer coisa como 30
mil euros. Areia é um jogador em ascensão no andebol português e na última época foi mesmo o
melhor marcador do Benfica, que ficou em terceiro lugar no campeonato, apontando 120 golos no
campeonato, e 40 na Taça Challenge e 28 na Taça de Portugal, provas em que o Benfica caiu nas
meias-finais.
 
 5 Agosto 2015, 18:2105/08/2015
 
Blaster Piece
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Após a jornada inaugural, ao se-
gundo dia de competições as
equipas mais fortes já começam
a demarcar-se não perdem tem-
po na corrida à melhor classifi-
cação no Europeu Universitário
de andebol, que está a realizar-se
na cidade dos Arcebispos. On-
tem decorreram sete jogos, com
sortes distintas para os ‘estudan-
tes’ portugueses. Enquanto as
equipas da UMinho (masculina),
da UPorto e UAveiro (femini-
nas) venceram os seus adversá-
rios (22-27), (20-23) e (19-22), a
formação do IPLeiria (masculi-
na) não teve a mesma sorte e
perdeu mais um jogo, desta vez
frente a Cordoba (32-21). 

Relativamente à equipa da ca-
sa, a UMinho, os actuais tri-
campeões europeus somaram o
segundo triunfo na competição.
Depois da vitória na estreia con-
tra o IPLeiria, os minhotos supe-
raram ontem os franceses da
Universidade de Strasbourg, por
27-22, deixando bem claro o que
querem deste europeu. 

Numa primeira parte dominada
pela UMinho, e apesar das tenta-

tivas dos franceses para equili-
brarem a partida, os pupilos de
Gabriel Oliveira respondiam
com contra-ataques rápidos que
concretizavam com sucesso,
chegando ao intervalo a vencer
por 8-14. Na segunda parte, os
minhotos baixaram o ritmo, e
Strasbourg até conseguiu algu-
ma recuperação, mas nada que
assustasse os lusos que termina-
ram com uma vitória por 27-22. 

Ainda na competição masculi-
na, nos outros jogos, o IPLeiria
voltou a perder desta vez contra
os “nuestros hermanos” da Univ.
Córdoba, por 32-21. Já a partida
entre o Wiesbaden (GER) e Pi-
testi (ROM) acabou com a vitó-
ria dos romenos por 25-22. 

Na competição feminina, no
pavilhão de Lamaçães, destaque
para a estreia positiva da UAvei-
ro, com vitória por 22-10, frente
às francesas de Toulon-Var.

Resultados dos outros jogos fo-
ram os seguintes: Wiesbaden
(Ale) venceu Málaga (Esp) por
29-18; UPorto venceu as turcas
de Marmara por 23-20, e as po-
lacas campeães em título da
Universidade de Vincent Pol
venceram as alemãs de Kons-
tanz  por claros 33-19. 

Minhotos superam gauleses
EQUIPAS LUSAS COM SORTES DIFERENTES na segunda jornada do Europeu Universitário de Ande-
bol, que decorre em Braga. UMinho, UPorto e UAveiro (femininas) venceram. IPLeiria voltou a perder.

NUNO GONÇALVES

Equipa da UMinho venceu ontem Univ. Estrasburgo por 27-22 na segunda jornada

Às 18 horas
Equipa da UMinho
defronta hoje alemães 
da HfPV Wiesbaden 
Hoje, realiza-se a 3.ª jornada da
competição, com destaque para
o jogo da UMinho, às 18 horas,
no pavilhão em Gualtar. 
Femininos
10:00 HORAS
Wiesbaden (GER) - Pitesti (ROM)
11:00 HORAS
Malaga (ESP) - U.Porto (POR)
16:00 HORAS
Toulon-Var (FRA) - Vincent (POL)
18:00 HORAS
UAveiro (POR) -  Konstanz (GER)
Masculinos
12:00 HORAS
Cordoba (ESP) - Strasbourg (FRA)
16:00 HORAS
Pitesti (ROM) - IPLeiria (POR)
18:00 HORAS
UMinho (POR) -Wiesbaden (GER)

§jogos
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A Federação Portuguesa de An-
debol divulgou, ontem, a lista fi-
nal dos nomeados para a Gala do
Andebol que, pelo quinto ano
consecutivo, vai reconhecer os
melhores da modalidade na tem-
porada passada 2014/2015. En-
tre os nomeados, destaque para a
equipa do ABC/UMinho com o
treinador Carlos Resende e vá-
rios atletas bracarenses entre os
finalistas candidatos vencer os
respectivos prémios.

Lista dos nomeados, por cate-
gorias em que entram os minho-
tos do ABC/UMinho:

Atleta Revelação Masculino
Carlos Martins - ABC/UMinho
Diogo Branquinho - ABC /UM
Miguel Martins - FC Porto

Melhor Jogador
Frankis Carol - Sporting 
Gilberto Duarte - FC Porto
Pedro Seabra - ABC/UMinho
Melhor Guarda-Redes (M)
Alfredo Quintana - FC Porto
Humberto Gomes - ABC/UM
Ricardo Candeias - Sporting 

Melhor Treinador (M)
Carlos Resende - ABC/UM
Frederico Santos - Sporting 
Obradovic - FC Porto
A V Gala do Andebol está

agendada para a noite de 29 de
Agosto, no Cine Teatro Avenida,
em Castelo Branco.

Gala realiza-se no dia 29 de Agosto, em Castelo Branco

Treinador e jogadores do ABC/UMinho
nomeados para a 5.ª Gala do Andebol

DR

Pedro Seabra, do ABC/UMinho, está nomeado para prémio de melhor jogador 
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Quatro jovens 
da região
convocadas
para estágio

Ana Seabra, seleccionadora na-
cional, para o penúltimo estágio
antes do Europeu de Sub/17, que
irá decorrer na Macedónia (de
13 a 23 de Agosto), convocou as
mesmas atletas que participa-
ram no Torneio Corine Chaban-
nes, em França.

Entre as 16 eleitas continuam,
então, a figurar a guarda-redes
Ana Ursu e as segunda linha
Carolina Monteiro (na foto) e
Neide Duarte, três jogadoras do
Alavarium, assim como Nádia
Gonçalves, primeira/segunda
linha do Valongo do Vouga.

A Selecção está concentrada
desde sábado em São Pedro do
Sul, onde se manterá concen-
trada até amanhã. Terminado
este estágio, as jogadoras voltam
a concentrar-se, des ta feita em
Almada, entre segun da-feira e
quarta, seguindo depois viagem
para a Macedónia, onde, no
Mundial, estará integrada no
Grupo C, juntamente com a
Croácia, França e Holanda.|

Andebol
Sub/17 Femininos
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A equipa de andebol de praia
feminino de Leiria, as ‘100 On-
das’, conseguiu o primeiro lu-
gar dos Masters do campeo-
nato nacional, que se realizou
em Portimão entre sexta-feira,
31, e domingo, 2.

O jogo da decisão do título
de campeãs nacionais de Mas-
ters Femininas, realizado no
domingo, opôs as Raccoons
D´Areia, outra equipa oriunda
de Leiria, e as ‘100 Ondas’. Sob
um sol abrasador, as ‘100 On-
das’ mostraram-se mais fortes.
Conseguiram vencer os dois
set´s e fizeram a festa do tri-
campeonato no areal da Praia

da Rocha.
Para além da revalidação do

título – é a terceira vez que as
atletas leirienses trazem o ca-
neco – as ‘100 Ondas’ contam
também com as distinções da
melhor jogadora do torneio,
Vera Gorjão, e da melhor
guarda-redes, Carolina Costa.

A equipa masculina dos ‘Ra-
coons d’Areia’, que participava
na competição de Masters, caiu
nos quartos-de-final perante os
‘Vakedo GAW’, de Aveiro.

A próxima nota no calendá-
rio competitivo das ‘100 Ondas’
será a Champions Cup, na ilha
Gran Canaria, o evento que en-
cerra a temporada e que se dis-
puta entre 5 e 8 de Novembro
deste ano. |

Equipa de Leiria sagra-se 
tricampeã nacional
Andebol
de Praia
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Leirienses 
campeãs na Praia
de Portimão 
Andebol | P14
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Gala do andebol nacional

ABC em força nas nomeações

Os atletas Carlos Martins e Diogo Branquinho (revela-
ção), Pedro Seabra (melhor jogador) e Humberto Go-
mes e o treinador Carlos Resende (melhor treinador), 
todos do ABC, estão nomeados para a Gala do ande-
bol nacional a decorrer no dia 29 de agosto, em Cas-
telo Branco.
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A
s formações lusas 
tiveram sortes di-
ferentes na segunda 
jornada do europeu 

de andebol que está a de-
correr em Braga. A UMi-
nho (masculina), UPor-
to e UAveiro (femininas) 
venceram os seus adver-
sários (22-27), (20-23) e 

(19-22), a formação do 
IPLeiria (masculina) não 
teve a mesma sorte e per-
deu frente à Universidade 
de Cordoba (32-21). 

A competição come-
çou com uma partida no 
feminino entre Wiesba-
den (Alemanha) e Mála-
ga (Espanha). As alemãs 

Braga: Europeu de andebol

UMinho e Aveiro venceram em masculinos

chegaram ao intervalo a 
vencer por 16-6. As espa-
nholas tentavam contra-
riar o rumo dos aconteci-
mentos, mas sem grande 
sucesso, e as alemãs aca-
baram por vencer (29-18). 

Em Lamaçães, onde 
decorreram os restan-
tes três jogos femininos, 

Seleção da UMinho em ação Jogos para hoje
Feminino
10h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Pitesti (Rom)
11h00: Univ. Málaga (Esp)-Univ. Porto
16h00: Univ. Toulon (Fra)-Univ. Vincent (Pol)
18h00: Univ. Aveiro-Univ. Konstanz (Ger)

Masculinos
12h00: Univ. Córdoba (Esp)-Univ. Strasbourg (Fra)
16h00: Univ. Pitesti (Rom)-Politécnico Leiria
18h00: Univ. Minho-Wiesbaden (Ger)

a equipa da UPorto de-
frontou as turcas da Uni-
versidade de Marmara. 
Apesar das voltas e revi-
ravoltas no marcador, as 
portuguesas acabariam 
por ter a sorte do seu lado 
e venceram (23-20). 

A Universidade de 
Konstanz (GER) e a Uni-
versidade de Vincent 
(Pol) chegaram ao inter-
valo com o resultado em 
12-20. Na segunda parte as 
polacas controlaram o jo-
go e venceram por 19-33. 

O último jogo do dia 
no feminino proporcio-
nou também a estreia da 
equipa da Universidade de 
Aveiro. Uma estreia bas-
tante positiva para as por-
tuguesas pois acabaram 
por vencer o seu primeiro 
jogo neste europeu. Fren-
te às francesas da Univer-
sidade de Toulon-Var, as 
aveirenses fizeram um jo-
go bastante bom, e vence-
ram por 22-19.

Masculinos
No masculino, o primei-

D
R ro jogo foi entre a Uni-

versidade de Cordoba e 
o IPLeiria. A equipa por-
tuguesa voltou a perder 
frente por 32-21. 

A partida que opôs  
Wiesbaden (GER) e Pites-
ti (ROM) começou com as 
duas equipas respeitando-
-se mutuamente, mas os 
romenos quiseram desde 
logo impor o seu ritmo e 
o intervalo chegaria com 
uma diferença de 10 go-
los (16-6). Na segunda me-
tade os alemães tentaram 
a reviravolta, mas acaba-

ram por perder por 25-22.
No fecho da competi-

ção esteve mais uma vez 
a equipa da “casa” a UMi-
nho.  Frente aos franceses 
de Strasbourg os minho-
tos chegaram ao interva-
lo a vencer por 14-8.

Na segunda parte, os 
portugueses baixaram 
o ritmo, cometeram al-
guns erros e Strasbourg 
até conseguiu alguma re-
cuperação, mas nada que 
assustasse os lusos que ter-
minaram com uma vitó-
ria por 22-27. 
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Xico Andebol tem quadro de treinadores para a época 2015/2016 completo
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5 de Agosto, 2015 17:42
 
 O Xico Andebol já tem o quadro de treinadores para a época 2015/2016 definido.
 
 Rui Carvalho é o escolhido para orientar os Juniores, enquanto que o antigo treinador da equipa
sénior Dimitri Nikolov vai treinar os Juvenis. O jogador Pedro Correira vai acumular a presença na
equipa sénior com a liderança da equipa técnica dos Iniciados, ao passo que José Sampaio será o
responsável pelos Infantis. José Vítor Pereira é o treinador dos Minis e Pedro Fernandes vai trabalhar
com a equipa de Bambis na época 2015/2016.
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Andebol: António Areia muda-se para o FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-08-2015

Meio: Viva!Porto.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=16921d38

 
Quarta, 05 Agosto 2015 17:17 O ponta-direita de 25 anos, que estava ligado ao Benfica desde
2007/08, marcou 120 golos no campeonato, 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça Challenge. António
Areia vai reforçar a equipa de andebol do FC Porto para as épocas 2015/16 e 2016/17. O internacional
português, que estava ligado ao Benfica desde 2007/08, junta-se assim a Rui Silva, Jordan Pitre,
Felisberto Landim, Gustavo Rodrigues e ao regressado Edgar Landim como novidades no plantel às
ordens de Ricardo Costa. António Areia começou a jogar andebol nos infantis do Clube de Carnaxide
Cultura e Desporto, em 2001, tendo ainda passado pelo 1.º de Dezembro e Belenenses, por
empréstimo do Benfica, em 2008/09 e 2009/10. Em 2014/15 foi o melhor marcador dos encarnados
no Andebol 1, com 120 golos, tendo ainda apontado 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça Challenge.
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Andebol: JAC de Alcanena 
desiste do campeonato nacional

Momentos antes do sorteio do 
próximo campeonato nacional da 
1.ª divisão de andebol feminino, 
o Juventude, Amizade e Convívio 
(JAC) de Alcanena anunciou a sua 
desitência, notícia que apanhou 
de surpresa os responsáveis da 
Federação Portuguesa de Andebol 
que vão tentar encontrar uma 
equipa que subsitua o clube de 
Alcanena que, nos últimos anos, 

tem lutado pelos lugares cimei-
ros do campeonato, tem ido às 
competições europeias e cedido 
atletas às seleções nacionais.

O sorteio foi realizado na quinta-
feira da semana passada, dia 16 
de Julho, em Aveiro, e a comu-
nicação dos responsáveis do JAC 
foi feita por volta das 17 horas, 
uma hora antes de se iniciar o 
sorteio, que decorreu no edifício 

da antiga capitania do Porto de 
Aveiro, actual sede da Assembleia 
Municipal de Aveiro. 

A saída de algumas atletas terá 
retirado energia aos responsáveis 
pelo clube para reestruturarem 
a equipa. Recorde-se que, à par-
tida, tinham saído duas atletas, 
Patrícia Rodrigues, para uma liga 
profissional, na Alemanha e Neuza 
valente, outras das jóias da coroa, 

viajou para Pombal, para a equipa 
do Colégio João de Barros.

Outras atletas já estariam com os 
pés noutros clubes e as restantes 
terão, à partida, facilidade em 
intregrar-se na equipas de andebol, 
assim a vidas lhes permita. É o caso 
de vanessa Oliveira, Adriana lage, 
Adriana Silva, Raquel Sarmento 
ou Ana Rita Henriques, jogadoras 
formadas no JAC.

Dificuldades em reestruturar a equipa, que sofreu algumas baixas, estiveram na base da decisão dos dirigentes alcanenenses
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Andebol: JAC de Alcanena 
desiste do nacional P. 11
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Seleção Nacional Sub-21 de Andebol preparou-se em Rio Maior
A Seleção Nacional Sub-21 de Andebol que vai participar no Campeonato do Mundo durante
as próximas semanas no Brasil, realizou o seu estágio de preparação para a prova no
Complexo Desportivo de Rio Maior, entre os passados dias 14 e 19 de julho, ficando alojada
no Centro de Estágios, com os treinos a decorrerem no Pavilhão Polidesportivo. Em Rio
Maior estiveram 16 os atletas que treinaram sob as ordens do Selecionador Nacional, Luis
Monteiro, e que no domingo partiram para o Brasil com motivação para uma boa prova. O
Campeonato do Mundo de Andebol Sub-21 realiza-se até dia 2 de Agosto com a presença de
12 países. Portugal vai inicialmente competir no Grupo B defrontando o Qatar, a Sérvia, a
Espanha, a Roménia e Angola. Esta é a nona presença de Portugal nesta competição, tendo
registado um pódio, com o terceiro lugar alcançado na Argentina em 1995.
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Andebol alvinegro apresentou objetivos e planeamento
da próxima época

Com um orçamento na 
ordem dos 58 mil euros, a sec-
ção de andebol da Associação 
Desportiva Sanjoanense já tem 
a próxima época toda estru-
turada, quando falta menos 
de um mês para o início dos 
trabalhos. E é precisamente 
a equipa sénior que a 17 de 
agosto dará início à nova tem-
porada. No plantel principal o 
objetivo passa por garantir o 
apuramento para a fase final 
do Nacional da 2.ª Divisão e a 
consequente manutenção, no 
entanto foram várias as metas 
definidas pela secção. A curto 
prazo os responsáveis preten-

dem atingir os 200 atletas na 
formação, sendo que para isso 
são várias as iniciativas que 
têm sido desenvolvidas, desde 
a captação de praticantes nos 
diversos campos de férias da 
cidade, passando por torneios 
em bairros carenciados até à 
criação de equipas autónomas 
em freguesias limítrofes e em 
colégios. Tornar a secção auto-
suficiente em termos financeiros 
e dotá-la de uma equipa técnica 
de média/alta qualidade é ou-
tra das prioridades imediatas 
dos responsáveis pelo andebol 
alvinegro.

Já a médio longo prazo os 

objetivos passam, essencial-
mente, por ter todas as equipas 
de formação a disputar os cam-
peonatos nacionais bem como 
ser uma referência na formação, 
sendo que mais tarde a meta 
assenta na subida das equipas 
seniores à 1.ª Divisão Nacional.

Ao todo serão cerca de 192 
atletas em competição e um 
total de 13 equipas, nove das 
quais masculinas.

Para esta época o plantel 
sénior conta com a entrada de 
seis juniores, mas ainda não 
se encontra fechado, já que há 
a possibilidade de mais dois 
reforços integrarem a equipa.
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SINAIS DA SEMANA

O nosso jornal avançou em 
primeira mão (início de junho) 
a realização da Supertaça de 
andebol em Castelo Branco. O 
programa foi agora ofi cialmen-
te apresentado. Andebol de 
primeira no fi nal de agosto.

Andebol
de primeira

As 48H de Futsal Solidário 
arrancam ao início da noite 
de 6.ª feira, no Pavilhão da 
Boa Esperança. Este ano a 
receita reverte para a Asso-
ciação de Apoio à Criança. 
Uma iniciativa nobre.

Futsal
solidário

As intervenções no Estádio 
Vale do Romeiro e no Com-
plexo do Parque Urbano (mini 
bancadas) merecem aplauso. 
O mesmo não acontece com o 
timing das mesmas. Começa-
ram com o defeso a acabar.  

O timing
das obras
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Cerca de cinquenta por 
cento dos jogadores que 
compõem a seleção por-
tuguesa de andebol vão 
discutir em Castelo Branco, 
no fi nal de agosto (dia 30) 
a Supertaça da modalidade, 
primeira prova oficial da 
nova temporada.
FC Porto, na qualidade de 
campeão nacional, e ABC 
(Braga), titular da Taça de 
Portugal, serão protagonis-
tas no Pavilhão Municipal 
de Castelo Branco, como 
Reconquista tinha avançado 
no início de junho. 
O programa da Supertaça 
de andebol foi apresentado 
na cidade albicastrense, pe-
las entidades envolvidas na 
organização: Federação de 
Andebol de Portugal (FAP), 
Associação de Andebol de 
Castelo Branco e Câmara 
de Castelo Branco. “Temos 
os equipamentos e podemos 
receber momentos impor-
tantes do desporto, como 
é o caso desta Supertaça. É 
uma das provas emblemáti-
cas do calendário. Insere-se 
na dinâmica desportiva, 
cultura e social que esta 
cidade exibe”, destacou na 
circunstância o autarca Luís 
Correia.
A ausência das cores com 
mais simpatizantes em 
Castelo Branco (Benfi ca e 
Sporting) é, de certa forma, 
lamentada pelas estrutu-
ras locais, mas todos estão 
convencidos de casa cheia. 
“Estamos a falar de um FC 
Porto heptacampeão na-
cional e com uma equipa de 
Liga dos Campeões; e de um 
ABC fi nalista de uma prova 
europeia. Será, seguramen-
te, andebol de alto nível”, 
advoga Augusto Silva.
O vice-presidente da FAP 
justifica esta Supertaça 
na cidade beirã como o 
saldar de uma “dívida de 
gratidão” da modalidade 
para com a autarquia lo-
cal, “pelo enorme apoio 
que desde há muito tem-
po dispensa ao andebol”. 

São três os momentos altos reservados 
para Castelo Branco. Para além das duas 
supertaças, a cidade albicastrense recebe 
no dia anterior (29 de agosto, sábado) a 
V Gala do Andebol, cuja cerimónia está 
marcada para o Cineteatro. 
Augusto Silva, vice-presidente federativo, 
realça a importância do evento: “as galas 
anteriores redundaram em grande suces-
so. É um momento marcante em que o 
andebol distingue os agentes que mais se 
distinguiram ao longo da temporada”. 
As anteriores decorreram em Fafe e Viseu. 
São vários os agentes a galardoar nessa noi-
te, entre eles os que resultaram de votação: 
atleta revelação, melhor jogador, melhor 
guarda-redes, melhor treinador (todas 
estas categorias masculino e feminino) e 
melhor dupla de árbitros. 

O vice-presidente da FAP negou em 
Castelo Branco que o andebol esteja a 
perder terreno para outros desportos, mas 
reconhece que a modalidade anda a duas 
velocidades, consoante falemos em litoral 
e interior.
“Somos a segunda modalidade, a seguir 
ao futebol. O futsal também é da Fe-
deração de Futebol. Segundo dados do 
IPDJ, o andebol é a única modalidade 
que conseguiu crescer”, defendeu, não 
escondendo preocupação em relação a 
zonas do interior: “preocupa-me e é por 
isso que esta é a terceira incursão que 
faço a este distrito. Interessa-nos que o 
andebol chegue a todo o lado. A Guarda 
conta com 11 equipas, Viseu tem 16 e em 
Castelo Branco pelo menos há represen-
tatividade”.

COMO RECONQUISTA TINHA AVANÇADO NO INÍCIO DE JUNHO

Capital do andebol 
por dois dias
SUPERTAÇA FC Porto (heptacampeão nacional) e ABC (vencedor da 
Taça de Portugal) abrem ofi cialmente a época 2015/2016 em Castelo 
Branco, com a Supertaça.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

O responsável federativo 
garante que “seria muito 
fácil colocar este jogo e a 
Gala numa localidade do 
litoral, ainda por cima na 
época alta de verão”, mas 
o interior “não pode ser 
mais esquecido”. “Quando 
entrámos na Federação 
decidimos deslocalizar os 

eventos”, enfatizou. 

FEMININO. O FC Porto-
ABC (15H00 do dia 30 de 
agosto) é o prato principal 
do programa da Supertaça, 
mas Castelo Branco acolhe, 
igualmente, a competição 
feminina, entre outros dois 
expoentes do andebol: Ala-

varium Love Tiles e Madeira 
SAD. Jogo às 12H00 desse 
mesmo domingo, também 
no Pavilhão Municipal. 
As entradas terão um pre-
ço simbólico, “para aju-
dar o desenvolvimento do 
andebol neste distrito”, 
avançou Ildeu Correia, da 
Associação de Andebol.

DISTINGUE OS MELHORES

Gala no cineteatro 
QUESTÃO DE ASSIMETRIAS

Interior preocupa

Supertaça apresentada em C. Branco; Gilberto é referência do FC Porto

FOTO FC PORTO
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Andebol

Apresentado plano 
estratégico para 
a época 2015/2016

A secção de andebol da 
A.D. Sanjoanense fez, na 
passada sexta-feira, no 
edifício da Torre da Oliva, a 
apresentação do seu plano 
estratégico para a época 
2015/2016. Perante um 
auditório ávido de notícias, 
o responsável José Pedro 
Silva foi elucidando sobre 
as equipas alvinegras que 
vão competir, três equipas 
de bambis/minis, duas de 
infantis e em iniciados, ju-
venis, seniores e veteranos, 
uma equipa por cada esca-
lão, perfazendo um total de 
192 atletas.

A curto prazo, os objetivos 
da secção são atingir os 200 

atletas na formação, tornar 
a secção auto-suficiente 
em termos financeiros e 
dotar a secção de uma 
equipa técnica de média/
alta qualidade. Com um 
orçamento para a época 
que agora vai arrancar de 
58.000 euros, um pouco 
acima do da época anterior, 
a 17 de Agosto arrancam os 
seniores masculinos, a 1 de 
Setembro, iniciados mascu-
linos e juvenis masculinos, 
sendo que nos dias 4, 5 e 6 
de Setembro as equipas de 
iniciados, juvenis e seniores 
estarão a disputar o torneio 
internacional da Corunha, 
em Espanha. O arranque do 

andebol feminino está agen-
dado para 14 de Setembro.

Sendo um dos clubes 
mais representativo do dis-
trito, a Sanjoanense tem 
como objetivo colocar a 
curto prazo as suas equipas 
nos escalões nacionais da 
modalidade, com o intuito 
de vir a disputar fases fi nais 
e conquista de títulos. Com 
objetivos bem delineados, 
José Pedro Silva, que a par 
de Manuel Andrade lideram 
a secção, tem o sonho de a 
médio prazo tornar a San-
joanense numa referência 
do andebol nacional, fa-
zendo acreditar a todos os 
presentes que num futuro 

muito próximo os alvinegros 
possam vir a ter uma equipa 
sénior na primeira divisão. 
Um objetivo que não é co-
locado já para a época que 
se avizinha, uma vez que, 
depois de ter renovado com 
praticamente todo o plantel 
da época passada, havendo 
ainda a possibilidade de o 
reforçar com dois ou três 
jogadores, a tentativa é 
somente melhorar o sexto 
lugar alcançado na 2.ª divi-
são nacional em 2014/2015.

De realçar duas novida-
des ao nível do comando 
técnico dos juvenis. Se, por 
um lado, Pedro Silva (ex-
-Arsenal de Canelas) chega 
para dar continuidade ao 
magnífi co trabalho que tem 
vindo a ser feito por Rui 
Andrade no setor feminino, 
para o setor masculino veio 
Miguel Orlando (ex-S. Paio 
de Oleiros). Estas duas 
entradas são o exemplo 
da forte aposta do clube ao 
nível do comando técnico.

Foi referenciado também 
que a Sanjoanense quer le-
var o andebol às escolas do 
concelho, na possibilidade 
de recrutar novos atletas e 
formar novos talentos.

Augusto Lopes
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ESTÁGIO A Seleção Nacional Sub-21 
de Andebol vai participar no Cam-
peonato do Mundo que decorre-
rá no Brasil durante as próximas 
semanas.

Para esta prova, a Seleção de 
Portugal realizou o seu estágio 
no Complexo Desportivo de Rio 
Maior, entre os dias 14 e 19 de 
julho, ficando alojada no Cen-

tro de Estágios, com os treinos a 
decorrerem no Pavilhão Polides-
portivo. Em Rio Maior estiveram 
os 16 atletas que treinaram sob as 
ordens do Selecionador Nacional, 
Luis Monteiro, e que no domingo 
partiram para o Brasil com moti-
vação para uma boa prova.

O Campeonato do Mundo de 
Andebol Sub-21 realiza-se até dia 

2 de Agosto com a presença de 12 
países. Portugal vai inicialmente 
competir no Grupo B defrontan-
do o Qatar, a Sérvia, a Espanha, a 
Roménia e Angola. Esta é a nona 
presença de Portugal nesta com-
petição, tendo registado um pódio, 
com o terceiro lugar alcançado 
num Mundial realizado na Argen-
tina em 1995.

Andebol  De Rio Maior para 
o campeonato do mundo
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