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Europeu de Andebol de sub-20

A selecção portuguesa de sub-20 em andebol fez ontem história ao garantir a presença na final do
campeonato da Europa que decorre na Eslováquia. Na meia final contra a Eslovénia, a equipa nacional
empatou o jogo e levou o encontro para prolongamento. No tempo extra, os portugueses venceram
por 33-30.
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Falta apenas um triunfo para a selecção
sub-20 de Portugal ser a melhor da Europa
Manuel Assunção

Equipa nacional bateu a
Eslovénia na meia-final
do Europeu e vai defrontar
a Dinamarca na final
a Portugal está a uma vitória de ser a
melhor selecção sub-20 da Europa. A
equipa lusa qualiﬁcou-se ontem para
a ﬁnal do Campeonato da Europa da
categoria, depois de vencer a Eslovénia, por 33-30, após prolongamento,
em Bratislava (Eslováquia). A equipa
de Rolando Freitas vai defrontar na
ﬁnal de amanhã a Dinamarca, um
adversário que já bateu na segunda
fase da prova.
Aconteça o que acontecer no jogo
do título, esta selecção já conseguiu
um lugar de destaque entre os melhores resultados da formação por-

tuguesa, juntando-se à equipa campeã europeia de cadetes em 1992, à
vice-campeã da mesma categoria dois
anos depois e àquela que ﬁcou em
terceiro no Mundial de Juniores em
1995. Para já, além de ter garantido
presença no próximo Mundial com a
vitória de ontem, Portugal completará o seu melhor registo nesta categoria, depois do sétimo lugar em 2008
e do oitavo em 2004 – em 2006 não
se apurou para a fase ﬁnal.
Portugal, impulsionado pela imaginação do central Pedro Marques, eleito depois o melhor jogador da partida
devido aos dez golos marcados, e pela
eﬁcácia do lateral-direito João Ferraz
(7), brilhou na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 16-11.
A segunda metade, porém, foi dominada pela Eslovénia, que tinha derrotado Portugal há um ano, na ﬁnal
do European Open. A formação bal-

Trajecto imaculado
Portugal é a única selecção
invicta da competição, que
reúne 16 países com jogadores
nascidos após 31 de Dezembro
de 1989. Venceu Israel (30-26),
Eslováquia (30-28) e Islândia (3635) na fase preliminar e depois
ultrapassou Dinamarca (29-28)
e França (36-30) na Main Round
antes de derrotar a Eslovénia.
De resto, Portugal foi o único
país capaz de derrotar o outra
finalista, a Dinamarca, que
ontem bateu a Alemanha (28-27)
na outra meia-final. João Ferraz,
com sete golos, foi o melhor
marcador português no jogo
que valeu o apuramento
para as meias-finais.

cânica, liderada por Ziga Mlakar (10
golos), empatou pela primeira vez aos
21 golos e estava em vantagem (26-27)
a momentos do ﬁnal, mas Portugal,
com seis segundos de posse de bola
e com guarda-redes avançado, conseguiu marcar no último instante.
No prolongamento, o conjunto
português esteve quase sempre na
frente e ganhou uma vantagem decisiva depois de dois contra-ataques
seguidos convertidos.
André Vilhena e Marco Marques
foram os guarda-redes que defenderam a baliza lusa na Sibamac Arena.
Ricardo Pesqueira (2), Hugo Rosário
(1), João Ferraz (7), Pedro Seabra
Marques (10), António Areia, Gilberto Duarte (4), Nuno Silva (1), Bélone
Moreira (1), Rui Silva (6), Pedro Portela (1), Marino Machado e Hugo Silva
são os atletas de campo à disposição
do seleccionador.
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Hortandebol

O Torneio Hortandebol realiza-se a 21 e 22 de Agosto.
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Gil Eanes luta na Suécia pela Champions
O Gil Eanes de Lagos vai disputar o
torneio de qualificação 1 para a Liga dos
Campeões feminina na Suécia. As algarvias vão defrontar a 3 de Setembro as holandesas do VOC Amsterdam, as anfitriãs
do Savehof (a 4) e as suíças do LK Zub
(a 5).
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D.R.

Espanhóis
encontram-se a
estagiar em Anadia

JOVENS ESPANHÓIS que se encontram em estágio em Anadia
O Centro de Estágios de Anadia
recebe, pela terceira vez, os andebolistas espanhóis da selecção de
Castilla y Leon, que encerram neste estágio a época desportiva de
2009/2010.
A comitiva espanhola é composta por 61 atletas Sub/16 femininos e masculinos, e, ainda, por um
coordenador, seis técnicos e um
motorista. Esta é a maior comitiva
de sempre, de acordo com o coordenadorDanielGordo.“Esteanotemos
mais atletas, dadas as condições oferecidas. Os locais de treino e de alojamentoforamdeterminantes”.
Para além dos treinos tácticos e

técnicos, que começaram no passado dia 1 e que se prolongam até
domingo, os atletas terão um programa cultural e turístico. Na vertente cultural, o destaque vai para a
visita às exposições patentes no
Museu do Vinho Bairrada e no
Museu Aliança, em Sangalhos. O
programa turístico inclui a visita
às praias da Costa Nova e Barra,
bem como à cidade de Aveiro. A
visita ao Velódromo Nacional
também faz parte da agenda social, dado o interesse demonstrado
pelos responsáveis espanhóis por
esta obra que é uma referência internacional.l

D.R.

I

AS SELECÇÕES ESPANHOLAS têm treinado no Pavilhão de Anadia
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Pedro Portela quer vencer Europeu
Sub-20
No Campeonato da Europa, a selecção nacional de Sub-20, em andebol, qualificou-se,
pela primeira vez na história, para as meiasfinais da categoria ao vencer a Dinamarca,
campeã em título, por 29-28.
Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo M1 só com vitórias. O último encontro foi
perante a França, onde venceu por 36-30, em
jogo para cumprir apenas calendário.
Portugal joga hoje, dia 6 de Agosto, o jogo referente às meias-finais, perante a Eslovénia.
O objectivo é o de marcar presença na final
do Europeu Sub-20 e de conseguir a qualificação directa para o Mundial, reservada apenas
para os dois primeiros classificados do Europeu. Não será uma partida fácil, até porque
nos dois últimos jogos que se encontraram,
Portugal perdeu sempre com a Eslovénia.
No entanto, o grupo está motivado em mudar
este cenário.
Do Sporting, encontram-se em prova Pedro
Portela, Pedro Seabra, Carlos Siqueira e Rui
Silva, sendo que este último tem sido fundamental como goleador da equipa lusa.
À conversa com Pedro Portela, o sítio oficial
do Clube www.sporitng.pt ficou a saber que a
equipa portuguesa “quer ganhar o Europeu.
Tínhamos como primeiro objectivo atingir as
meias-finais e conseguimo-lo. Agora queremos marcar presença na final e, depois, concluir a prova com êxito”, salientou o «leão»
explicando que o jogo perante a Eslovénia
“será muito difícil. É uma equipa composta
por bons jogadores, por atletas muito fortes fisicamente e, para além disso, é um adversário
que venceu o European Open. Todavia a nossa
equipa vai entrar em campo com o pensamento na vitória. Nunca uma equipa portuguesa
de Sub-20 tinha chegado tão longe, portanto,
isso dá-nos uma enorme motivação e vontade
de querer ir ainda mais longe. Tudo faremos
para alcançar o objectivo máximo”.
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Plantel do SLB com condições para
“uma grande temporada”
O plantel de andebol do Sport Lisboa e
Benfica apresentou-se quarta-feira e definiu como objectivo principal a conquista do
título de campeão nacional. O técnico José
António Silva vai contar com Luís Gomes,
que ocupará o cargo de director-desportivo e
Carlos Carneiro será o capitão de equipa para
2010/2011.
O vice-presidente para as modalidades do
Sport Lisboa e Benfica, João Coutinho, explicou na apresentação da equipa, que estão reunidas as condições para que o andebol “encarnado” faça uma grande temporada.
“É para mim um dia muito importante. Sinto que este ano estão reunidas as condições
para que nós possamos começar o ano zero.
Fizemos as reestruturações que tínhamos de
fazer, identificámos o que não correu bem e
criámos condições para estarmos aqui e assumirmos perante todos que vamos entrar em
todas as competições para ganhar. É esse o espírito que está incutido nos atletas e em toda
a equipa técnica”, afirmou João Coutinho.
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ANDEBOL: PORTUGAL B PREPARA EUROPEU DE MONTENEGRO

Cinco atletas minhotos
no último estágio em Almada
> redacção

Depois da participação no Scandibérico, que decorreu em Guimarães, e no qual Portugal se
classificou em terceiro lugar, os
juniores B masculinos de Portugal voltam a reunir-se esta quinta-feira, para o último estágio
antes do Campeonato da Europa
de Sub-18 que se disputa de 12 a
22 de Agosto, no Montenegro. A
selecção nacional orientada por
Nuno Trancoso concentra-se em
Almada, até 11 de Agosto, dia da
partida para Niksic.
Durante o estágio em Almada,

os Juniores B de Portugal vão
realizar dois jogos-treino de preparação com o Brasil, que vão
ter lugar sábado e domingo no
Pavilhão Adelino Moura, ambos
às 19.30 horas.
Nuno Trancoso convocou dezasseis dos atletas e na lista dos
convocados ABC e FC Porto,
ambos com três jogadores, são
os emblemas mais representados. Os atletas minhotos convocados são: Luís Oliveira, Elias
Vilela e Sérgio Caniço (ABC),
Pedro Penda (AC Fafe) e João
Batista (Xico Andebol).
Recorde-se que o campeonato

da Europa Sub-18 masculinos
decorre de 12 a 22 de Agosto, no
Montenegro, e na primeira fase
Portugal integra Grupo C, com
sede em Niksic, de parceria com
Alemanha, Espanha e o organizador, Montenegro.
Os dois primeiros classificados
de cada Grupo da primeira fase
passam ao "Main-Round"; os
dois últimos vão para o "Intermediate Round". Se, como se espera, Portugal passar ao "MainRound", cruza com os dois
primeiros classificados do
Grupo D - Eslovénia, Suíça, Islândia e Rep. Checa.
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Assédio de atletas é geral em todas as modalidades

Pequenos clubes são viveiros dos grandes
NAL DE LEIRIA tentou ouvir o
presidente da Juve Lis mas esteve incontactável.

RICARDO GRAÇA

A secção de andebol do 1º de
Maio, de Picassinos, enviou esta
semana um email a contestar o
comportamento “lastimável” da
Juventude Desportiva do Lis, por
ter “assediado” 17 atletas sem
contactar o clube. No entanto,
esta situação é comum a várias
modalidades e está regulamentada pelas respectivas federações.
Do futebol ao atletismo, passando pelo futsal, natação, basquetebol e andebol, casos não faltam de situações idênticas de saídas em massa de atletas, essencialmente das camadas mais
jovens, para outros clubes.
Nas modalidades individuais,
os casos sucedem quando um treinador se transfere para outro clube e leva com ele a maioria dos
atletas com quem estava a trabalhar. Estas situações provocam,
por vezes, nos emblemas visados
a extinção de equipas de um determinado escalão.
António Santos, dirigente do
1º de Maio, considera “eticamente
reprovável” , o assédio “desmedido aos atletas”. Segundo diz,
foram contactados oito seniores
masculinos, um sénior feminino,
duas juniores femininas, duas
juvenis femininas e quatro iniciadas femininas.
“Estes convites põem em causa todo o trabalho do clube e até
coloca em risco a continuidade
de algumas equipas”, acrescenta

António Santos. “Aliciam com
presenças na selecção nacional,
como se no 1º de Maio não fosse possível as atletas serem convocados.”
A dirigente do Cister de Alcobaça, Isabel Carolino, critica os
responsáveis de clubes que falam
directamente com os pais ou com
os atletas. “Não é leal porque perdemos muitas horas a formar atletas” e “quando evoluem, vêm os
clubes com mais poder e levamnos.”
O Sport Clube Leiria e Marrazes é conhecido por ser um “viveiro” de jogadores. Vários jogadores já deram o salto para grandes clubes, como o guarda-redes

Rui Patrício. O presidente do clube, Carlos Valente, lamenta a atitude de alguns clubes, que pelo
seu comportamento “criam guerras institucionais absolutamente
desnecessárias, envolvendo pais
e permitindo que as crianças e
jovens criem expectativas que as
vão marcar para a vida”.
Daí que Isabel Carolino afirme que “os pais podem ter um
papel preponderante na solução
dos casos”. Por vezes, “é preferível esperar mais um ou dois anos
antes de autorizar a transferência”, porque “hoje em dia toda a
gente trabalha da mesma forma
na formação e, de uma maneira
geral, trabalha-se bem”. O JOR-

ANDEBOL: INSCRIÇÕES COM TRANSFERÊNCIA DE JOGADORES
Escalão
iniciado
juvenil
junior

COMPETIÇÕES
Regional
nacionais II div.
250
500
375
750
500
1000

ATLETAS
nacionais I div. Internacionais alto rendimento
750
+ 50%
+ 100%
1000
1500

REGIMES DE
TRANSFERÊNCIAS
De acordo com o Regulamento Geral da Federação de Andebol de Portugal (FAP) e Associações há obrigação de pagamento de uma justa indemnização,
pelo novo clube ao anterior, no
caso do atleta ter um contrato de
formação desportiva ou de trabalho desportivo. Não estando
previstas compensações no caso
do jogador estar vinculado apenas por contrato plurianual, tendo o novo clube apenas de pagar
a respectiva taxa de inscrição.
A tabela dos Objectivos Estratégicos da FAP, para as inscrições
com transferência de jogadores,
indica o pagamento de 250 euros
para um jogador iniciado em competição regional, 500 euros em
nacionais da II divisão e 750 euros
em nacionais da I divisão, acrescendo a este valor 50% no caso

de ser um atleta internacional e
100% se inscrito em regime de
alto rendimento. Estes valores
aumentam nos escalões de juvenis e juniores.
No caso do futebol 11, as transferências para clubes participantes em competições nacionais de
natureza não profissional custam, para os iniciados 500 euros,
juvenis mil euros e juniores dois
mil euros. As transferências para
clubes das competições distritais
ou regionais estão tabeladas a
250 euros para iniciados, 400
euros juvenis e 500 euros juniores.
Nesta modalidade, o clube formador recebe, ao longo da vida
desportiva do atleta, dividendos
referentes a cada transferência
feita. Esta é uma realidade que
grande parte dos dirigentes de
andebol vêem com bons olhos,
mas que não sucede nesta modalidade. 
Elisabete Cruz
e Paula Lagoa

FUTEBOL: INSCRIÇÃO COM TRANSFERÊNCIA
DE JOGADORES
iniciado
juvenil
junior

PROFISSIONAIS
2000
4000
6000

NACIONAIS
500
1000
2000

REGIONAIS
250
400
500

Centro de formação não paga
A Federação Portuguesa de Andebol permite aos clubes reconhecidos como Centro de Formação de Andebol a dispensa do pagamento de qualquer recompensa ao clube onde vão buscar atletas e
beneficiam ainda de não necessitarem do acordo dos clubes para se
realizar a transferência. A Juventude Desportiva do Lis, em femininos, e o Atlético Clube da Sismaria, em masculinos, têm esse
estatuto. 
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andebol

Portugal vitorioso
nos jogos da CPLP
Mónica Silva e Maria Coelho (CP Valongo do Vouga) e Soraia Fernandes (LAAC)
integram a comitiva nacional e só a última ainda não se estreou a marcar
Portugal venceu o jogo com São Tomé
por expressivos 51-2 (23-0 ao intervalo),
em juniores C (iniciados femininos) nos
sétimos Jogos da CPLP - Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa -, a decorrer em Maputo (Moçambique). Foi
para a 2ª jornada do torneio, após a
estreia vitoriosa com Angola por 20-13
(10-4 ao intervalo).
Frente a São Tomé, que como o resultado
indica, não ofereceu qualquer réplica, Portugal alinhou e marcou: Catarina Oliveira e
Isabel Góis (GR), Mónica Soares (5), Neuza
Valente (5),Ana Gante (1), Maria Coelho (3),
Mariana Faleiro (6), Mariana Lopes (11),
Sofia Mota (3), Patrícia Rodrigues (5), Ana
Henriques (3), Vanessa Oliveira (7), Sara
Gonçalves (2) e Soraia Fernandes.
Diante de Angola, no dia de abertura,
alinharam e marcaram: Catarina Oliveira
e Isabel Góis (GR), Mónica Soares (2),
Neuza Valente (6), Ana Gante, Maria Co-

elho, Mariana Faleiro (2), Mariana Lopes
(1), Sofia Mota, Patrícia Rodrigues (5),
Ana Henriques, Vanessa Oliveira, Sara
Gonçalves (3) e Soraia Fernandes.

BRASIL SEM HIPÓTESES
Após a folga na jornada de domingo e
o dia de descanso na segunda-feira, Portugal retomou a competição esta terçafeira, vencendo o Brasil.
Em jogo a contar para a 4ª jornada, as
juniores C femininas foram mais fortes e
começaram a demonstrá-lo no decorrer
da primeira parte do jogo, em que se adiantaram no marcador e chegaram ao intervalo a ganhar por 15-10.
Na segunda parte, Portugal manteve
o ritmo de jogo, não permitindo ao Brasil
que recuperasse da desvantagem; pelo
contrário, Portugal conseguiu aumentar
a diferença no marcador e chegar à con-

fortável vitória por 35-16.
Alinharam e marcaram: Catarina Oliveira e Isabel Góis (GR), Mónica Soares (4),
Neuza Valente (10), Ana Gante (3), Maria
Coelho (2), Mariana Faleiro (2), Mariana
Lopes, Sofia Mota, Patrícia Rodrigues (6),
Ana Henriques (1), Vanessa Oliveira (4),
Sara Gonçalves (3) e Soraia Fernandes.
Moçambique (quarta-feira), Cabo Verde (quinta-feira) e Guiné Bissau (sextafeira) são os adversários que se seguem
antes das finais de sábado.
Resultados da 1ª jornada: GuinéBissau - Cabo Verde 10-20 (5-11 ao intervalo); Moçambique - S. Tomé 15-6 (8-2);
Angola - Portugal 13-20 (4-10)
2ª jornada: Cabo Verde – Brasil 4-22;
Portugal - S. Tomé 51-2 (23-0); GuinéBissau - Angola 7-38 (3-18)
3ª jornada: Angola - Cabo Verde 25-4;
Moçambique - Brasil 14-20; S. Tomé Guiné-Bissau 22-9
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Atletas de Valongo e LAAC
na selecção vitoriosa
nos jogos da CPLP
andebol |23
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escassez de clubes na terra nos escalões seniores leva jogadores a brilharem fora da nazaré

montagem carlos bruno

Aluga-se andebol nazareno

há falta de clubes na região os jogadores são como que alugados por outros emblemas

Que a Nazaré tem “fabricado” vários jogadores para toda e qualquer modalidade já não
As “estrelas” nazarenas
é novidade. O problema é conseguir mantê-los
São vários os exemplos de atletas nanos clubes da terra. No andebol a questão
turais da Nazaré que actuam a um nível
é um pouco diferente. Embora haja vários
superior na modalidade.
jogadores a jogar fora, esse facto explica-se
Em Leiria, jogam o guarda-redes Adriano
pela inexistência de qualquer equipa sénior
Cordeiro e o central Fábio Cipriano (Juve),
de andebol na Nazaré.
o ponta-esquerdo Tomé, o ponta-direito
E se de Inácio Carmo ou mesmo de Sérgio
Sérgio Sigismundo e o pivot João Mário
Sigismundo nem vale a pena falar, pela dimen(Sismaria), enquanto na Marinha Grande
são das suas carreiras, a verdade é que há um
o lateral-esquerdo Xape também dá nas
lote vasto de jogadores que poderiam muito
vistas (SIR 1º Maio).
bem representar com dignidade o andebol
O grande embaixador do andebol nazanazareno. Falta onde. Por isso, muitos talentos
reno é, contudo, o lateral-direito Inávêem o seu espaço de afirmação reduzido ao
cio Carmo, que já se sagrou campeão
andebol de praia onde, por norma, obtêm
nacional ao serviço do ABC de Braga e
resultados de relevo.
do FC Porto.
Leiria é a cidade que mais tem aproveitado
esses atletas, não só da Nazaré, mas também
de Alcobaça, com a Juventude do Lis e a Sis- que devidamente enquadradas.
O REGIÃO DE CISTER falou com Pedro Violante,
maria a serem os mais beneficiados. O sangue
quente é por muitos visto como um problema um dos poucos técnicos com o grau de Master
no seio da equipa. Muito nazareno junto não Coach de andebol no país. O técnico, de 35
dá resultado, pensarão muitos. O que é certo é anos, do Atlético Clube da Sismaria começa
que a raça, atitude e vontade de vencer destes por afirmar aquilo que vem ao encontro deste
atletas têm sido aproveitadas pelos técnicos texto: o talento dos nazarenos para o andebol.
das formações que os acolhem. Qualidades “Sempre disse que a Nazaré era um viveiro
que têm sido apreciadas e exploradas, desde de talentos, isso é certo. Infelizmente, ainda

não se organizou para que esses talentos se
traduzissem em resultados.” O próprio tem
treinado jogadores da vila, aproveitando “a
raça e o querer”. “Tento conduzir os atletas
para que sejam respeitadores, que não vacilem”, diz.
Apenas equipas de formação jogam nos
dias de hoje na vila. Para o técnico, é algo
errado, já que “não é possível rentabilizar
os jogadores sem uma equipa sénior”. “É
preciso lideranças fortes, organização, rigor,
por parte das direcções dos clubes” para que
os talentos possam ser aproveitados pelos
clubes, adianta.
No entanto, explica, para que um projecto
seja sólido, “é preciso ser levado até ao fim”,
com atitude e perseverança. “Costuma dizerse que chega o Carnaval e os jogadores não vão
aos treinos. É algo que não pode acontecer. É
preciso disciplina, rigor e assumir o projecto
até ao seu final”, explica.
A Nazaré tem condições para uma equipa
sénior dentro dos parâmetros defende. “Só é
preciso começar!” Talento está como escrito
na testa de alguns atletas da Nazaré, que
ao não terem onde jogar na sua terra, têm
brilhado noutros clubes...
texto DÉCIO VIGIA
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andebol: federação
diz não à fase final
A Federação de Andebol de Portugal
não vai realizar este ano a fase final
nacional de andebol praia. Uma medida que deixou os patrocionadores da
equipa Ponto N e Icetikas/Luís Silvério
algo desiludidas pelo investimento
feito ao longo do circuito regional.
Ponto N, Adventure by You, Mc Xalavar do Tota, Viagens Maré, Hotel Maré,
Kiwisurfing, Restaurante “O Luís” e
Norpark foram muitos dos investidores
nos campeões regionais e a decisão da
Federação não terá deixado o mínimo
de satisfação entre eles.
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