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Artística
de Avanca
continua
sem vencer

� A Associação Artística de A-
vanca perdeu, na noite de quarta-
feira, o encontro da terceira jor-
nada do Campeonato Nacional
de Andebol 1, frente ao Sporting
Clube da Horta, por 29-28, e con-
tinua sem vencer.

Na primeira parte, o equilí-
brio foi imenso, ainda que a
equipa dos Açores tenha estado
quase sempre em vantagem,
mas com a Artística a dar uma
boa réplica, chegando a recupe-
rar de diferenças de três e qua-
tro golos.

A perder por 16-15 ao interva-
lo, desta feita a formação de
Avanca entrou bem no tempo
complementar e chegou a estar
em vantagem. Nos últimos cinco
minutos, a emoção esteve ao
rubro. Com o jogo empatado a 24
bolas, o Sporting da Horta apro-
veitou dois erros defensivos da
Artística para se colocar em van-
tagem (27-24). Após uma defesa
de Luís Santos a um remate de
Yuriy Kostetsky, a Artística vol-
tou a recuperar, chegando aos 27-
27 em menos de dois minutos.

Contudo, a equipa da casa mar-
cou dois golos sem resposta e o
melhor que a Artística conse-
guiu foi reduzir para a diferença
mínima (29-28).

Tiago Cunha voltou a ser o
melhor marcador da equipa,
com 11 golos apontados. Pedro
Maia, com seis golos em sete
remates, foi dos jogadores mais
eficazes entre os avancanenses. 

O próximo jogo da Artística
de Avanca é já amanhã, a partir
das 18h00, e será em casa frente
ao Andebol Clube de Fafe.l

1.ª DIVISÃO

3.ª JORNADA

Sp. Horta-Art. Avanca 29-28
ABC-Ac. Fafe 31-24
Benfica-FC Porto 28-27
Camões-Águas Santas 19-32
Madeira SAD-Sporting 25-34
Xico Andebol-Belenenses 27-26

J V E D GM-GS P

Sporting 3 3 0 0 102-73 9
Benfica 3 3 0 0 90-78 9
FC Porto 3 2 0 1 97-77 7
Águas Santas 3 2 0 1 84-70 7
ABC 3 2 0 1 83-75 7
Xico Andebol 3 2 0 1 85-86 7
Sp. Horta 3 2 0 1 82-89 7
Madeira SAD 3 1 0 2 77-80 5
Belenenses 3 1 0 2 74-78 5
Ac. Fafe 3 0 0 3 80-94 3
Art. Avanca 3 0 0 3 72-92 3
CDE Camões 3 0 0 3 63-97 3
PRÓXIMA JORNADA

Art. Avanca-Ac. Fafe, Belenenses-Benfica, FC
Porto-ABC, Águas Santas-Xico Andebol, Spor-
ting CDE Camões e Sp. Horta-Madeira SAD.

RESULTADOS
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Portugal recebe a Turquia 
em Anadia e quer vencer
A Federação apresentou, ontem, a partida, referente à fase de
apuramento para o Mundial, e anunciou o nome das atletas convocadas

ANDEBOL FEMININO

Constantino Ferreira

� Lutar pela vitória é o grande
objectivo da Selecção Nacional
feminina de Portugal, que, no
próximo dia 6, vai defrontar a
sua congénere turca no Pavilhão
de Desportos de Anadia. Este
jogo conta para a fase de apura-
mento para o Campeonato do
Mundo, que irá decorrer na Sér-
via, no próximo ano. 

Durante a conferência de im-
prensa, que decorreu no Centro
de Alto Rendimento de Anadia -
Velódromo Nacional, o seleccio-
nador nacional, João Florêncio,
considerou que a partida com a
Turquia “vai ser difícil”, mas que
as atletas estão “empenhadas
em lutar pela vitória”. O técnico
salientou que o grupo “está coe-
so” e imbuído de “um espírito
para que o andebol evolua e se
desenvolva”.

A vitória frente à Turquia seria,
no seu entender, “um passo
importante para manter Portugal
na corrida pelo apuramento”. “Vai
ser preciso muito querer e luta
para conquistá-la”, acrescentou.

Relativamente à selecção tur-
ca, João Florêncio afirmou que “é
uma equipa muito forte, com jo-
gadoras com maturidade, que jo-
gam em contra-ataque e com va-
riantes defensivas”. Assim, para
João Florêncio, “Portugal terá de
ser mais forte do ponto de vista
táctico”.

Em relação ao outro adversá-
rio do grupo, o Azerbaijão, João
Florêncio disse que é “uma selec-
ção desconhecida”, pelo que irá
tentar recolher informação an-
tes do jogo.

O seleccionador aproveitou o
momento para anunciar as atle-
tas convocadas (ver caixilho), lo-
te onde estão duas jogadoras do
Alavarium. O grupo escolhido
irá, a partir de segunda-feira e até
ao dia do jogo, estagiar no Centro
de Alto Rendimento de Anadia.

“Querermos que o Andebol se
desenvolva neste concelho”
O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Ulisses Pe-
reira, também esteve presente
na conferência de imprensa.
Elogiou as infra-estruturas des-
portivas do concelho e explicou
a opção da Federação em reali-
zar o jogo em Anadia. “Quere-
mos que o Andebol se desenvol-
va também neste concelho”, e,
na opinião do dirigente federati-
vo, “esta é uma boa maneira de
estimular os jovens para a práti-
ca da modalidade”. 

Ulisses Pereira destacou, ain-
da, o facto de as atletas, durante
o tempo de estágio, terem agen-
dadas várias deslocações às es-
colas do concelho para sensibi-
lizar e dar a conhecer esta moda-
lidade desportiva.

Quanto ao jogo em si, Ulisses
Pereira considerou que “é uma
partida importante para as aspi-
rações da Selecção”, mas revela
confiança na equipa técnica e
nas atletas. “É uma equipa muito
jovem, mas temos esperança em
obter resultados visíveis”, vin-
cou o dirigente.

O vereador do Desporto da
Câmara de Anadia, Jorge Sam-
paio, agradeceu o facto de a Fede-
ração de Andebol de Portugal ter
escolhido Anadia para a realiza-
ção do estágio e da partida, tendo
referido que um dos objectivos
do município é ter no concelho a
maior diversidade possível de
modalidades. Destacou, ainda, as
boas infra-estruturas desporti-
vas existentes, que permitem o
acolhimento de diferentes des-
portos. Por fim, desejou boa sorte
à Selecção.l

CONVOCADAS

� GUARDA-REDES

Daniel Pereira (Fleury Loiret - França);
Isabel Góis (Madeira SAD) e Bárbara Teixeira
(Col. J. Barros)
� 1.ª LINHA

Eduarda Pinheiro (Col. J.Barros), Mariana
Lopes (Alavarium), Ana Seabra (Fap), Mónica
Soares (Madeira Andebol), Maria Pereira (Col.
J. Barros), Dulce Pina (Fap), Inês Silva (Juven-
tude Lis), Vera Lopes (SD Itxako - Espanha)
� 2.ª LINHA

Cláudia Aguiar (Madeira Andebol), Soraia
Lopes (Madeira Andebol), Patrícia Rodrigues
(Jac-Alcanena), Lisa Antunes (Alavarium),
Bebiana Sabino (Madeira Andebol) e Renata
Tavares (Madeira Andebol)

O IMPORTANTE jogo de Portugal com a Turquia, do próximo dia seis, foi ontem apresentado 
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Selecção joga frente
à Turquia em Anadia
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ANDEBOL: TAÇA EHF

Benfica faz dois jogos
em casa

O Benfica vai disputar em casa os dois encontros da 
segunda eliminatória da Taça EHF, frente aos italianos 
do Loacker Sudtirol Team, informou ontem a Federação 
de Andebol de Portugal (FAP).

As duas equipas chegaram a acordo para realizar 
os dois encontros no pavilhão da Luz, em Lisboa, a 
13 e 14 de outubro.
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// Artística de Avanca  //

   A Artística de Avanca
apresentou, na noite do passado
sábado, as equipas dos vários
escalões, aos sócios e simpati-
zantes. Iniciados, Juvenis e Se-
niores jogaram contra os di-
ferentes escalões da equipa
espanhola Balonmano OAR
Coruña, que veio até Avanca
para passar um dia dedicado ao
andebol.
   A tarde começou com o jogo
dos iniciados, seguindo-se o jogo
dos juvenis. Nas camadas de
formação, os espanhóis levaram
a melhor. Os iniciados, treinados
por Pedro Silva (jogador sénior),
perderam por 23 a 29, no

Clube apresenta equipa aos sócios e
simpatizantes, com vitória frente ao OAR Coruña

entanto há que revelar que a
equipa avancanense iniciou os
treinos apenas há uma semana.
Os juvenis perderam apenas por
uma bola, (20-21), dando luta à
equipa galega. Este escalão é
treinado por Tiago Cunha,
também atleta dos seniores.
   Depois da pausa para jantar,
os atletas foram apresentados à
massa adepta, que esperava
ansiosa pelo jogo e apresentação
da noite, a equipa sénior da
Artística, que este ano vai
disputar o campeonato nacional
na primeira divisão. E a espera
foi bem compensada, com os
avancaneneses a derrotarem os

espanhóis. Ao intervalo
verificava-se o empate, deixando
tudo em aberto para a segunda,
no entanto, a Artística foi mais
eficaz, derrotando o Balonmano
OAR Coruña por 29 a 25.

Equipa sénior com boa
preparação para a 1ª Nacional

   Luís Santos, treinador da
equipa sénior de Avanca revela
que “correu bem toda a fase de
preparação”, no entanto salva-
guarda que é necessário “encarar
todo o campeonato e toda a
primeira fase como preparação
também”. O treinador explicou
que o campeonato será definido
apenas a partir de março, na
segunda fase, “onde se vai lutar
por subidas ou descidas”.
   Durante toda a época de
preparação, que decorreu desde
o passado mês de agosto até ao
passado sábado, o treinador
afirma que “os objetivos

Primeiro jogo em casa,
em dia de aniversário
    Amanhã, a Artística tem a sua primeira grande prova de fogo,
principalmente no que respeita à conquista da massa adepta. Vai
disputar, contra o ABC de Braga, o seu primeiro jogo em casa a
contar para o campeonato nacional da primeira divisão. É também
uma data especial para o clube, pois comemora neste fim de semana,
o aniversário dos 56 anos de existência. A juntar a estas ocorrências,
ainda a celebração do 79º aniversário de um dos sócios fundadores,
Armando Vigário, que foi presidente da associação durante vários
anos, encontrando-se actualmente a exercer o cargo de presidente
do concelho fiscal.
   A Artística encontra-se num momento de plenitude, a disputar
pela primeira vez o campeonato na primeira divisão. Este é um
fim de semana que vai ficar na memória, principalmente se o
desfecho do jogo não for igual ao realizado em fase de preparação,
pelo menos no que concerne ao resultado final.
   O jogo realiza-se no Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa,
em Avanca, sábado dia 22, pelas 18 horas.

acabaram por ser alcançados”.
Há no entanto uma baixa para
este início de competição, com
a fratura do pé do jogador Vítor
Valente, o que “condiciona
sempre um plantel mais curto”,
declarou Luís Santos.
   O verdadeiro início do
campeonato foi na quarta feira,
dia 19, com a primeira
deslocação fora da equipa de
Avanca, ao primeira adversário
de peso, o Sporting Clube de
Portugal, que marca também a
estreia da Artística na primeira
nacional. “Estamos a encarar de
uma forma positiva o início da
competição, com alguma an-
siedade como é normal, de que-
rer começar”, disse.
   Relativamente à apresentação
do sábado passado, o momento
foi de festa. “Sabemos que é
diferente dos jogos oficiais, mas
uma festa destas na nossa casa,
proporcionando a possibilidade

de haver jogos de formação
antes, e não é todos os dias que
temos uma equipa espanhola.
Este aspecto é bastante positivo
para nós e esperamos que haja
alguma adesão muito grande”,
considerou o treinador.

Paula Silva

Nota: À hora do fecho desta
edição, a Artística ainda tinha
jogado contra o Sporting, logo
avançaremos com o resumo do
jogo e resultado apenas na
semana que vem.
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// Andebol //

   O Esta r re j a  Andebo l
Clube apresentou à comu-
nidade, as equipas masculinas
que disputarão o campeo-
nato na época que acaba de
começar. A exibição foi no
sábado passado,  d i a  15 ,
durante  toda  a  tarde ,  no
Pav i lhão  Munic ipa l  de
Estarreja.
   Para começar, o escalão
de Inic iados defrontou a
equ ipa  do  Boav i s t a ,  se -
guindo-se os Juvenis, que
disputaram o jogo contra o
Futebol Clube do Porto. Para
terminar a tarde desportiva,
a equipa principal, os Senio-
res, jogou também contra a
equipa do FC Porto.
   Carlos  Ar ro jado,
treinador, avançou que as
equipas do clube ainda estão
a preparar-se para os campe-
onatos, no entanto, a equipa
de juvenis já está numa fase
“de preparação mais avan-
çada”, tendo o campeonato
in íc io  a inda  no  mês  de
setembro.

Estarreja AC apresentou
equipas, numa tarde desportiva

   Os seniores, ainda têm mais
algum tempo de preparação.
Para eles a competição inicia-
se apenas para o próximo mês
de  outubro.  “Os Sen iores
es tão  na  te rce i ra  d iv i são,
conseguiram subir na época
passada, sendo campeões do
apuramento”, explicou Carlos
Arrojado, afir mando ainda
que o “o objetivo é tentar
ficar nos dois primeiros, para
tentar disputar a fase final que
dá acesso à segunda divisão”.
No entanto, ressalva que se o
objetivo não for cumprido,
tudo farão “para manter o
grupo compacto” .  Car los
Arrojado diz ainda que “o
pr inc ipa l  é  d inamizar  o
andebo l  em Esta r re j a  e
cont inuar  com a  boa
formação que temos tido até
aqui”.
   Relativamente ao protocolo
assinado no ano passado com
a Assoc iação  Cu l tura l  de
Salreu, que visa a cooperação
nos  esca lões  de  for mação
ent re  os  do i s  c lubes ,  o
treinador estarrejense revela

que tal tem dado muitos e
bons frutos. “O primeiro ano
correu muito bem, aumen-
tamos em quase 50 por cento
o número de atletas, estamos
a fazer um excelente trabalho.
Os pais estão a comparecer,
cada  vez  recebemos mais
miúdos  e  e s t amos  mui to
satisfeitos”, afirmou, com a
certeza de que o acordo “é
para continuar”, revela.

Resultados:

In ic i ados  Mascu l inos :
Estarreja AC 26 x Boavista
FC 29
Juvenis Masculinos: Estarreja
AC 28 x FC Porto 33
Sen iores  Mascu l inos :
Estarreja AC 44 x FC Porto
41

Página 15



  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,44 x 1,02 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 43961719 21-09-2012

«Estarreja Andebol Clube apresentou equipas
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