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Seleção Juniores B masculinos: já são conhecidos os convocados para o Scandibérico
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São 16 os jogadores cponvocados para disputar o Scandibérico, que vai decorrer em Figueira de
Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel, entre 31 de Julho e 2 de Agosto.
A equipa técnina nacional acaba de divulgar a lista dos 16 jogadores convocados para o Torneio
Scandibérico prova internacional de andebol de Juniores Masculinos que vai contar com a presença das
selecções nacionais de Portugal, Espanha, Noruega e Suécia.
A competição realizar-se-à de 31 de Julho e 2 de Agosto de 2014 nos pavilhões de Figueira de Castelo
Rodrigo, Mêda e Pinhel, três concelhos do interior que, tal como sublinhou o vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal (FAP), Augusto Silva, na altura da apresentação do evento, " para
além de saberem receber, também nos garantem a excelência na organização do torneio, bem como
continuar a apostar na promoção e desenvolvimento da modalidade neste distrito ".
A lista agora divulgada, integra 16 jogadores oriundos do F.C. Porto; S.L. Benfica; AA Águas Santas e
Colégio dos Carvalhos, todos com três atletas; e Sporting CP; ABC Braga e FC Gaia, com um jogador
cada.
A preceder o Scandibério, a seleção nacional realiza um estágio a partir do próximo dia 23 de Julho,
com a comitiva lusa, que integra - para além dos jogadores - os treinadores Paulo Fidalgo e Pedro
Vieira e o fisioterapeuta Marco Mendes, a concentrarem-se a partir das 12.30 daquele dia na Estação
da CP da Guarda.
Calendário de jogos - Scandibérico
1ª jornada - 31.07.14 - Mêda
19h00 - Suécia : Espanha
21h00 - Portugal : Noruega
2ª jornada - 01.08.14 - Pinhel
19h00 - Noruega : Espanha
21h00 - Portugal : Suécia
3ª jornada - 02.08.14 - Figueira Castelo Rodrigo
17h00 - Noruega : Suécia
19h00 - Portugal : Espanha
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Primeira etapa do circuito regional

Andebol de praia deu espectáculo
no areal de São Pedro de Moel
 O passado fim-de-semana marcou o regresso do circuito regional
de andebol de praia aos areais da
região.
As equipas do distrito de Leiria
conquistaram todos os títulos nacionais da temporada passada,
pelo que a atenção estava centrada nesses conjuntos.
Em São Pedro de Moel, num
evento organizado pelo SIR 1.º de
Maio e mais uma vez pontuável
para o circuito europeu, a chuva
acabou por fazer as suas aparições
esporádicas, o andebol de praia foi
mais forte e nem uma falta de
comparência houve entre os 101
jogos calendarizados.
E se no sector feminino as campeãs nacionais 100 ondas mostraram superioridade evidente sobre todas as adversárias, já no
sector masculino os Raccoons d'Areia, de Leiria, que recentemente
obtiveram o oitavo lugar na fase final do circuito europeu disputado
na Grécia, acabaram por ser sur-

MÁRIO AMARAL

Adriano Cordeiro foi considerado o melhor guarda-redes masculino
preendidos por uma equipa com
tradição na modalidade, o This Is
Team, da Nazaré, que no desempate por shoot out foram mais eficazes. Nos escalões mais novos

venceram os Play4fun entre os rapazes e as Estupi10 nas miúdas.
É já amanhã que a acção está de
volta, desta feita na praia da Nazaré.
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Praia de
Pedrógão:
andebol e sol
nas pedras
Em erudito editorial do JL de 3 de
Julho último, elucida-nos o autor
Miguel Sampaio que a deriva dos
desequilíbrios urbanísticos e de
diversão desta estância balnear se
devem unicamente, reafirmo,
unicamente, ao empenho de
quem esquiçou o andebol de praia
e o seu fomento na Praia do
Pedrógão. Que não fora tal e nem
jornais nem televisões teriam
“coberto” o sírio e o meeting.
Que a praia deixou de ser atrativa
e que só o dito andebol de praia é
que faz “mexer” o verão
pedrogueiro. Não sei se o senhor
autor do artigo/editorial (bizarro!)
alguma vez se sentou nas
bancadas do andebol e se
apercebeu da linguagem ali
praticada.
Saberá o autor do editorial o que é
o passado de uma terra, como
nasceu, como se fez, os choros, os
ais e as alegrias, as dores e as
gargalhadas, as fomes e os tempos
que passaram?
Saberá o que é arremedar ao mar
uma nau de mais de uma tonelada
de madeira à força de vinho azedo
e de fome, com quatro remos de
pinho de dez metros de comprido,
fora a espessura?
Por na água tal mole, com
mulheres aos gritos pelos homens
e pelos filhos? E vem-me falar de
andebol de praia? E de
construções na areia ou bilhar de
bolso, senhor Sampaio?
Saberá o senhor o que é uma
rapola de um caboz ou de uma
cavala, ou quantas vezes de coisa
nenhuma, para uma família de
barrigada de filhos, que os daqui
não eram quedos nelas na
esteira…Talvez não saiba o que
quer dizer SDPPP nem as obras
que promoveu, mas também
pouco lhe importará…
Já agora, sobre Luís Pinto, de
quem sou amigo há muitos anos,
sabe o cavalheiro que é o
responsável por uma digna
associação com importantes infraestruturas desportivas no
Pedrógão e que as mantém
completamente ao abandono
desde 19 de Janeiro de 2013?
Uma velhinha “piolhosa” (como o
senhor insinua, revelando
desconhecer o sentido da verve de
Aquilino), sentindo-se enganada
por um comerciante local num
troco, desferiu-lhe um dos chistes
mais antigos da póvoa: “vai levar
no … prás pedras!” Se é este o
desenvolvimento que apregoa, vá
ao Pedrógão e pergunte onde são
as pedras!
Camilo Barata
camilobarata@gmail.com
Nota de direcção: Ler editorial na
página 3
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Editorial
Ainda o Pedrógão...
ercebendo a afectividade que o leitor
Camilo Barata evidência pela praia do
Pedrógão, pela sua identidade, pelas as
suas gentes e pelo seu passado, sentimento
bem expresso na carta que teve a gentileza de nos
fazer chegar (pag. 18), não nos parece que o
Editorial em causa desrespeite qualquer um
desses aspectos, bem pelo contrário.
Esse texto da autoria do jornalista Miguel
Sampaio, publicado na última edição, pretendeu
espelhar que nos últimos 20 anos a Praia do
Pedrógão, onde pouco ou nada foi investido,
estagnou, perdendo dinâmica, movimento e
atractividade como destino de férias,
nomeadamente para a população mais jovem.
Julgamos que isso é um facto inquestionável, que
tem penalizado principalmente os habitantes
locais que têm ali pequenos negócios ou que
viam a sua qualidade de vida melhorada com os
empregos que a dinâmica de outrora
proporcionava.
Naturalmente que não foi o Andebol de Praia
que fez do Pedrógão o que ele foi, até porque
quando o torneio surgiu a referida praia vivia
uma época áurea como estância balnear. Terá,
contribuído, como refere Miguel Sampaio, para,
na época, reforçar o estatuto do Pedrógão como
destino de férias, nomeadamente junto dos mais
jovens, promovendo a sua imagem noutros
pontos do País. Passadas duas décadas, a verdade
é que precisamente no fim-de-semana em que
acontece o torneio de Andebol de Praia o
Pedrógão vive uma das alturas mais
movimentadas, ajudando a actividade comercial
e dando colorido à praia.
Claro que o Pedrógão é bem mais do que isso
tudo. Vai muito para lá de uma estância balnear
ou de um local onde se disputam uns torneios.
Tem uma história e vida próprias, feitas de
muitos sacrifícios e agruras. Quando se descobriu
a praia para o lazer já ali havia quem vivesse do
mar e construisse uma identidade única, sendo
na altura, muito provavelmente, uma localidade
muito mais interessante.
No entanto, o tempo e a mão humana
encarregaram-se de dar outro rumo à aldeia, que
não mais foi a mesma, tendo sido
descaracterizada à mercê de construtores de “vão
de escada” e de políticos com pouca visão que
tudo permitiram.
Como em quase tudo onde se quer ganhar
dinheiro rapidamente sem outras preocupações,
muito do que o Pedrógão tinha de melhor e único
foi estragado, sem que, de lá para cá, tenha
havido a capacidade de reabilitar a localidade,
respeitando o seu passado.
Agora, haverá aspectos que serão impossíveis
de recuperar, nomeadamente o dia-a-dia
característico da aldeia que a chegada das
multidões com a toalha ao ombro mudaram para
sempre. Quem no seu imaginário lembra com
saudade o Pedrógão dos tempos da pequena
aldeia piscatória em que todos se tratavam pelo
nome e em que a natureza quase esmagava as
pequenas casas de quem ali vivia, terá
dificuldade em conviver com o betão que
entretanto invadiu a localidade.
No entanto, é essa a realidade de hoje e será a
partir dela que se terá que pensar um Pedrógão
diferente daquele que temos. Com ou sem
andebol de Praia, que não é mais do que um
pormenor, importa é pensar no que terá de se
fazer para devolver-lhe a sua dignidade e a sua
identidade.

P

João Nazário
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