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Artística de Avanca
já corre para o sonho 
Andebol O arranque da época, na qual o clube de Avanca
vai voltar a competir na 1.ª Divisão Nacional, contou com
cinco “caras novas”. O plantel ainda não está fechado

Avelino Conceição

A equipa sénior masculina da
Artística de Avanca arrancou,
na segunda-feira à noite, os tra-
balhos para mais uma época
desportiva. A meta, para a pri-
meira fase da 1.ª Divisão Nacio-
nal, está traçada e é ambiciosa
– assegurar um lugar entre os
seis primeiros classificados da
prova –, daí a escolha criteriosa
dos reforços por parte do téc-
nico Luís Santos, que continua
à frente da equipa.

O treinador quis juntar a al-
guma juventude do plantel a

maior experiência de alguns jo-
gadores. “Temos uma perspec-
tiva traçada para um caminho
que sabemos que é difícil, mas
onde a experiência de alguns
jogadores, aliada a alguma ju-
ventude, poderá ser uma mais-
valia para alcançar o objectivo
que passa, nesta primeira fase,
por ficarmos nos seis primei-
ros”, referiu o técnico numa pri-
meira análise à temporada.

Neste arranque de época, o
plantel conta com cinco refor-
ços - Albano Lopes (ex-Águas
Santas), Rui Pereira e Luís San-
tos (ex-Académico), Daan Gar-

cia (ex-São Bernardo) e Carlos
Santos (ex-ISMAI) –, mas o
plantel que vai atacar o princi-
pal campeonato nacional ainda
não está fechado. Em princípio,
serão ainda contratados mais
dois ou três jogadores até ao ar-
ranque do campeonato, agen -
dado para o dia 7 de Setembro.
Recorde-se que a Artística de
Avanca joga, nessa ronda, no
recinto do FC Porto, campeão
em título.

A Artística tem o seu primeiro
compromisso amigável no
próximo dia 14, às 19.30 horas,
e será frente ao Sporting. |

Grupo que marcou presença no arranque dos trabalhos da Artística de Avanca 

D.R.
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José Roque

As equipas de Leiria brilharam
ao mais alto nível na final do
circuito nacional de andebol
de praia onde, no último do-

mingo, foram apurados os
campeões nesta modalidade,
em Sesimbra. Os vencedores
do escalão mais competitivo
da prova - Master Masculinos
- foi a equipa Raccoons d´Areia

(Leiria), que venceu a final em
'shoot out' por 9-7, depois de
um jogo muito equilibrado,
emotivo e cheio de espectacu-
laridade, com os rivais da
Quinta da Boubã/Qualcroqui.

O guarda-redes Miguel Sam-
paio foi decisivo ao defender o
último 'shoot out' dando a vi-
tória à sua equipa.

Mas as vitórias leirienses não
se ficaram por aqui. No escalão

de Masters Femininos as ven-
cedoras do ano foram as 100
Ondas, da Nazaré, que bateram
a equipa Z ímbora por 2-0.  No
escalão de Rookies Masculinos
a equipa vencedora foi a Tátasi
Team, de Leiria, que venceu
por 2-0 a equipa Juntos por
Acaso. A equipa vencedora do
escalão de Rookies Femininos
foi a Estupizhem, também de
Leiria, que venceu a equipa ri-
val 2 Much 4 You por 2-1, que
assim revalidou o título ganho
em 2012.

“Estas vitórias acabam por
não surpreender porque o cir-
cuito regional de Leiria foi
muito forte e o mais concor-
rido (52 equipas). Nesse sen-
tido, sabíamos que quem esti-
vesse na final teria boas possi-
bilidades de ganhar”, afirmou
o presidente da Associação de
Andebol de Leiria (AAL), Mário
Bernardes. Para o responsável,
estes resultados “podem trazer
mais atletas à modalidade”,
acrescentando que o andebol
de praia tem sido uma “aposta
forte” por parte da AAL, no-
meadamente através de uma
“organização de qualidade” e
uma “maior divulgação”.

Nesta final houve ainda um
jogo de antigas glórias e ex-in-
ternacionais de andebol de pa-
vilhão, assim como ex-jogado-
res e funcionários da Federa-
ção de Andebol de Portugal,
que criou um momento de
grande entretenimento. Da
equipa dos All Star fizeram
parte Carlos Resende, Fer-
nando Nunes, Edite Coelho,
Vera Lopes, Luis Rosário, An-
dré Teixeira, Pedro Costa, Ivan
Caçador e o treinador Marco

Santos, do Jac-Alcanena que
jogou contra a FAP Team, com-
posta, sobretudo, por mem-
bros da Federação.

Este ano, o circuito nacional
de andebol de praia contem-
plou cinco circuitos regionais:
Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto e
Madeira. Depois das várias eta-
pas, as melhores equipas na-
cionais disputaram a Fase Fi-
nal Nacional, que apurou os
vencedores da modalidade,
juntando 33 equipas e um total
de cerca de 450 atletas. |

D.R.

Modalidade proporciona momentos de grande espectacularidade, com várias piruetas e grandes defesas

Estrelas 
brilham na
Praia do Ouro

Foram vários os nomes
sonantes do andebol na-
cional que marcaram
presença na Praia do
Ouro, em Sesimbra. Dois
deles foram os leirienses
Pedro Portela e Rui Silva,
ambos atletas do Spor-
ting, que, nesta final do
circuito nacional, repre-
sentaram a formação do
Racoons d’Areia, fazendo
a festa após a conquista
do título. Carlos Resende,
Ricardo Andorinho e o
árbitro leiriense Ivan Ca-
çador também abrilhan-
taram a festa.

Leirienses tornam-se ‘reis
da areia’ na final nacional
de andebol de praia
Vitórias Equipas de Leiria ‘limparam’ a Praia do Ouro, em Sesimbra, ao 
conquistarem quatro títulos nacionais, em rookies e masters
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ANDEBOL
••  IIssaabbeell  GGóóiiss  ee  MMóónniiccaa  SSooaarreess  ((MMaa--
ddeeiirraa  SSAADD))  nnoo  EEuurrooppeeuu  SSuubb--1199,,  nnaa  DDii--
nnaammaarrccaa,,  aattéé  ssáábbaaddoo..
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Nomeados aveirenses

“É um grande orgulho estar
entre os três nomeados para
melhor treinador. Vejo isto
numa óptica colectiva, como
um prémio ao clube pela
época de ouro que teve na
formação e que foi coroada
com o título de seniores femi-
ninos”.

Ulisses Pereira

“Estou muito contente pela
nomeação. O meu objectivo é
sempre ajudar a equipa e o
maior prémio que recebi foi o
título nacional. Foi graças à
minha equipa que consegui
estar nomeada para este pré-
mio”.

Diana Roque

“Para mim é um motivo de
orgulho. Estes prémios não se
ganham sozinhos e sinto que
a nomeação é a prova de que
vale a pena dedicarmo-nos e
trabalhar. Sinto a nomeação
como fruto de toda a dedica-
ção ao longo da minha vida
de andebolista”.

Ana Seabra

“A nomeação é uma prova do
respeito que existe pelo nosso
trabalho. Vem reforçar um
pouco o nosso espírito de 12
anos de arbitragem e é como
que a cereja no topo do bolo”.

Ramiro Silva

“É o reconhecimento pelo tra-
balho que temos vindo a fazer
nesta e em outras épocas. Se
calhar, houve épocas em que
até merecíamos mais e não
fomos nomeados, mas aquilo
que esperamos é que esta no-
meação não seja um caso iso-
lado”.

Mário Coutinho

“Esta nomeação significa
muito para mim, não só por
ser a primeira, mas por ser a
nível nacional. Penso que é o
fruto da minha dedicação e
empenho e motiva-me para
treinar mais e melhor, para
continuar a evoluir e a sur-
preender”.

Mariana Lopes

Aveirenses entre os melhores do ano
Andebol Quarteto do Alavarium e dupla de árbitros representam Aveiro na III Gala organizada pela Federação Portuguesa

Adérito Esteves

Ulisses Pereira (melhor treina-
dor), Ana Seabra (melhor joga-
dora), Diana Roque (melhor
guarda-redes) e Mariana Lopes
(atleta revelação), todos ligados
ao Alavarium, estão entre os três
nomeados de cada categoria
para os prémios que vão dis-
tinguir os melhores da época
2012/2013. Já os juízes Ramiro
Silva e Mário Coutinho, da As-
sociação de Andebol de Aveiro,
estão indicados para melhor

dupla de árbitros. A votação do
público, que terminou a 20 de
Julho, decidiu, entre cinco can-
didatos por categoria, os três
nomeados para receber os
prémios na III Gala do Ande-
bol, que se irá realizar no Tea-
tro Viriato, em Viseu, no pró-
ximo dia 24.

A excelente época realizada
pelo Alavarium, que se sagrou
campeão nacional em seniores
femininos, resultou na nomea-
ção de atletas da equipa orien-
tada por Ulisses Pereira em to-

das as categorias, bem como do
treinador, que disputa o prémio
com Ljubomir Obradovic - téc-
nico do FC Porto, campeão na-
cional de seniores masculinos -
, e André Afra, treinador da Juve
Lis, que terminou no quarto lu-
gar no Campeonato de seniores
femininos.

Dos representantes aveiren-
ses, apenas Ana Seabra é repe-
tente, tendo vencido o prémio
de melhor jogadora da época
passada, quando representava
a equipa algarvia do Gil Eanes. |

A boa época do Alavarium trouxe reconhecimento a algumas das suas principais figuras

D.R.
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ANDEBOL Pelo quarto ano
consecutivo, a equipa sénior de
andebol do Benfica procurou
Vouzela para um estágio de
preparação para a época
2013/2014. 

Desde anteontem que os
benfiquistas estão a treinar no
pavilhão da vila lafonense, tra-
balhos que irão prolongar-se
até à próxima sexta-feira. A co-

mitiva é constituída por 24 ele-
mentos, entre atletas e equipa
técnica. Vão ser desenvolvidos
treinos físicos que ajudarão à
preparação da nova época.

No passado domingo, a
equipa encarnada visitou a
Feira Social e do Associati-
vismo e ontem foi a vez de ser
recebida pelo presidente da Câ-
mara, Telmo Antunes, no Salão

Nobre. Amanhã, das 17h30 às
19h30, os atletas irão fazer um
treino aberto ao público, com
entrada livre, que contará com
a presença da Benfica TV

Com esta iniciativa, a Câ-
mara Municipal pretende pro-
mover a vila e o concelho de
Vouzela, associando-a a uma
das maiores marcas desporti-
vas do país. |

Vouzela volta a receber estágio
de pré-temporada do Benfica
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Plantel ABC/UMinho
para época 2013/2014

Guarda-redes: Humberto Gomes, Bruno Dias e 
Emanuel Ribeiro (ex-júnior)

Centrais: Pedro Seabra e Tomás Albuquerque (ex-
-júnior)

Lateral-esquerdo: Hugo Rocha, João Santos, Nuno 
Grilo (ex-Benfica) e Vasco Areias (ex-júnior)

Lateral-direito: Nuno Rebelo
Ponta esquerda: Fábio Vidrago e Diogo Branquinho 

(ex-São Bernardo)
Lateral esquerdo/central: João Pinto (ex-Belenen-

ses)
Ponta direita: Carlos Martins
Pivot: Carlos Siqueira (ex-Belenenses) e Ricardo 

Pesqueira.

Equipa técnica
Carlos Resende (treinador principal)
Carlos Ferreira (adjunto)

Presidente
Luís Teles.

ABC com sete caras novas
quer voltar às provas europeias

PEDRO VIEIRA DA SILVA

José Rolo, lateral-direi-
to, foi a ausência mais no-
tada na apresentação do 
ABC/UMinho, que teve lu-
gar, ontem à tarde, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite.

José, que no plantel será 
substituído... pelo irmão 
Rui, ainda juvenil, vai de-
fender as cores dos an-
golanos do 1.º de Agosto, 
onde moram o guarda-re-
des António Campos (ex-
Águas Santas) e o técni-
co e ex-internacional Fi-

lipe Cruz.
«O Rolo não foi embo-

ra. Estará ausente um ano, 
mas é da casa», comentou 
Carlos Resende, técnico 
que perdeu, Luís Bogas e 
José Ricardo Costa (aca-
baram a carreira), Miguel 
Sarmento (rumou ao FC 
Porto), e também José Pe-
dro Coelho e Sérgio Cani-
ço, que também mudaram 
de ares.

Ao Flávio Sá Leite che-
garam, entretanto, qua-
tro reforços (mais três 
ex-juniores), destacan-

do-se, entre o quarteto, 
o lateral-esquerdo Nuno 
Grilo, que representava 
o Benfica.

«Este é um plantel re-
novado, com ambição, e 
a meta passa por ficar 
nos primeiros lugares e, 
sobretudo, garantir o re-
gresso às competições 
europeias», resumiu Car-
los Resende, sublinhando 
que a «coluna vertebral» 
da equipa – guarda-redes, 
central e pivot – se man-
teve, ao contrário das mu-
danças «em todas as ou-

tras posições».
«As dificuldades que o 

país atravessa são senti-
das no desporto e no ande-
bol, que não foge à regra. 
O desporto é um baróme-
tro da economia. Nós vi-
vemos de sponsors, da pu-
blicidade, e quando as em-
presas estão mal nós sen-
timos logo. Não podemos 
viver acima das possibili-
dades», destacou o treina-
dor da equipa minhota, que 
parte com «ambições reno-
vadas» e espera ser «mais 
feliz» em 2013/2014.

LUIS FILIPE SILVA

ABC PERDEU ROLO, BOGAS, COELHO E SARMENTO. GRILO (EX-BENFICA) É O REFORÇO MAIS SONANTE

Plantel do ABC/UMinho no primeiro dia da nova temporada

O presidente do ABC, Luís Teles, espera uma época 
«auspiciosa», apesar de reconhecer que a equipa não 
tem arcaboiço para lutar pelo título nacional.

«Apesar das mudanças, considero que as contratações 
que fizemos podem dar uma nova vitalidade ao ABC. 
Chegaram jogadores jovens, mas com experiência nas 
seleções e de reconhecidos méritos, como é o caso do 
Nuno Grilo. É, seguramente, um grande andebolista e 
que quer relançar a carreira. É um dos melhores meia 
distância e um brilhante lateral», resumiu o líder máximo 
da turma academista, que estabelece como prioridade 
«ficar no pódio» e voltar, na próxima temporada, às 
competições internacionais.

«Espero que esta época nos corra bem e, claro, a 
meta é fazer melhor do que conseguimos em 2012/2013. 
Temos potencial para poder chegar a uma competição 
europeia e para incomodar as grandes equipas do 
andebol nacional, nomeadamente aquelas que estão 
ligadas a clubes de futebol. Incomodar não é lutar pelo 
título, porque não temos capacidade para isso, mas 
incomodar e interferir nessa luta», vincou.

Os andebolistas do ABC apresentaram-se na tarde 
de ontem e, depois de ouvirem as primeiras palavras 
de Carlos Resende, realizaram o primeiro treino da 
época. Para sábado está marcado o primeiro encontro 
de preparação, com o CB Cangas, em Espanha.

Teles espera ABC «com mais vitalidade»

Luís Teles espera um ABC mais forte em 2013/2014

LFS

Os quatro reforços do clube para 2013/2014

LFS
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• FC Amares, Ruivanense e ABC apresentaram-se ontem
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Com um plantel renovado, do qual fazem parte sete “caras novas”, o ABC de Braga
arrancou, ontem, para uma nova temporada, onde assume o desejo de lutar por 
uma prova europeia, objetivo falhado na última época.

ABC quer regressar à Europa
DESPORTO • PÁGINA 25
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COLÉGIO GAIA-ANDEBOL

A caminho da Bósnia
As seniores do Colégio de
Gaia vão defrontar o Kri-
vaja, da Bósnia Herze-
govina na 3ª eliminatória
da Taça Challenge Femi-
nina. 

Na 1ª mão, a equipa de
Gaia irá à Bósnia, a 9 e 10
de novembro e a 2ª mão
será disputada no pavi-
lhão do Colégio de Gaia, a
16 e  17 de novembro. 
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ANDeboL

Competições europeias

Turcas 
no caminho 
do JAC 
O sorteio das competições 
europeias de clubes, em andebol, 
decorreu na passada terça-
feira, dia 23 de Julho, em Viena 
Áustria). ADA Colégio João de 
Barros, Alavarium/ Love Tiles, 
Juve, Jac-Alcanena e Colégio de 
Gaia (femininos) e Sport Lisboa 
e Benfica, Sporting Clubde de 
Portugal e Águas Santas-Milaneza 
(masculinos) são os clubes 
portugueses que vão participar nas 
competições europeias de clubes, 
esta época. 
O 5.º lugar conquistado pela 
equipa sénior do JAC no 
campeonato nacional garantiu-lhe 
o acesso às competições europeias 
da modalidade (Challenge Cup), 
tendo já sido efectuado o sorteio. 
O JAC Alcanena começa por visitar 
a equipa adversária, Istanbul 
Maltepe BGSK, na Turquia (9 de 
Novembro) para, depois, receber 
as adversárias  em Alcanena (16 
ou 17 de Novembro), no jogo 
da segunda mão. A outra equipa 
portuguesa, o Colégio de Gaia, joga 
com a ZRK Krivaja, da Bósnia.
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 Ò andebol de Praia

areal das paredes  
aColhe última etapa

Num fim de semana excelente para a prática da modalidade, o andebol de praia esteve na Praia das 
Paredes da Vitória onde se disputou a quarta e última etapa do Circuito Regional, numa organização da 
Cister de Alcobaça da AAL e FAP

Mais uma vez, várias equipas 
com atletas marinhenses estive-
ram bem com uma vitória e mais 
duas presenças nas finais. Em 
masters masculinos foi a equipa 
Paula Espinha Cabeleireiros que 
fez um percurso até à final só 
com vitórias, onde encontrou os 
Racoons D’Areia, que voltaram 
a mostrar-se mais fortes levando 
de vencida esta etapa. A equi-
pa Paula Espinha Cabeleireiros 
juntou ao segundo lugar o pré-
mio do jogador mais espetacular 
através de Bruno Amado.

No mesmo escalão, em fe-
mininos, as Tomorrow - BRR11/
Hidrostock foram, pela segunda 

semana consecutiva, a melhor 
equipa com atletas marinhenses 
atingindo a final, onde perderam 
por 2-0 com as 100 Ondas, equi-
pa que ganhou todas as etapas 
do circuito.

Em rookies masculinos não 
houve atletas marinhenses no pó-
dio, sendo a melhor classificação 
o 4º lugar da Uepro que perdeu o 
jogo de 3º e 4º classificado com 
o CBE e que, por motivos discipli-
nares, viu dois atletas influentes 
suspensos, Frederico Silva por 
três jogos e Gonçalo por dois 
meses. Os campeões nacionais 
Tátási Team ficaram em segundo 
lugar, perdendo a final frente aos 

Wait for Us. 
Em rookies femininas, a Es 

Tu Pi 10 venceu tudo: melhor 
guarda-redes Isabel Cardoso, jo-
gadora mais espetacular Marta 
Santos e 1º lugar coletivo na final 
frente às NOSDJI+ /CMI, o que 
permitiu às campeãs nacionais 
de 2012 arrecadar o título de 
campeãs distritais de 2013.

Terminado o circuito regional 
a Es Tu Pi 10 é, à hora de fecho 
desta edição, a única equipa 
marinhense já apurada para as 
finais nacionais. Em masters fe-
mininas existem três equipas em-
patadas em 2º lugar. Entre elas 
estão as Tomorrow - BRR11/Hi-

drostock e as BRR11 Kempa On-
line, estando a AAL a apurar a 
classificação final que permite à 
segunda classificada carimbar o 
passaporte. Nos outros escalões 
existe ainda a hipótese de re-
pescagem que permita a ida da 
Uepro em rookies masculinos, e 
em masters masculinos da Paula 
Espinha Cabeleireiros e Quinta 
da Boubã/Qualcroqui.

Este fim de semana terá lugar 
o Open Norpark nas piscinas da 
Praia do Norte, na Nazaré, que 
não conta para o circuito mas 
que vai permitir mais uma agra-
dável jornada de andebol de 
praia. ß Página 23
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Este sábado, dia 27 de
Julho, realiza-se o “Fórum do
Desporto de Vizela”,
promovido pela Câmara
Municipal, com o apoio da
Associação de Andebol de
Braga. A iniciativa, que tem
como objectivo divulgar e
fomentar o desporto concelhio,
começa às 10h00, na Casa do
Povo de Vizela. O tema em
discussão será a importância
dos escalões de formação no
Andebol. Para o efeito, o painel
contará com as intervenções de
Rolando Freitas, Selecionador

Nacional, Nuno Silva, antigo
jogador do Sporting CP,
Eduardo Cunha, treinador de
escalões de formação, e um
representante do Callidas
Clube.

A moderação do debate
será assegurada por Tinoco
Marques, da Federação
Portuguesa de Andebol.

No final do fórum, os
atletas infantis masculinos do
Callidas Clube receberão as
medalhas e o troféu referente à
conquista do Campeonato
Regional de Andebol de Braga.

“Fórum do Desporto de Vizela”

ANDEBOL EM DISCUSSÃO
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