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ANDEBOL Portugal ficou no grupo
D com Dinamarca, Eslovénia e
Montenegro no Europeu de sub-19
feminino que se realiza no verá°. em
Celje (Eslovénia),
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Oitava edição do PAPERA
entrega apoios pecuniários
PROGRAMA O Vouga Sport
Clube vai receber a maior fatia
da 8.ª edição do PAPERA - Programa de Apoio a Projectos e
Eventos da Região de Aveiro
com vista à organização do
40.º Ralicross de Sever do
Vouga, no valor de 2.750 Euros.
O concelho severense é dos
que mais aproveita este programa de apoios da CIRA, com
mais dois projectos contemplados. A Juventude Académica Pessegueirense receberá
750 euros para a organização
do Torneio de Futebol Infantil
- Fut’Vouga 2017, e a JOVOUGA - Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa de Cedrim receber 500 euros para
apoio ao seu Grupo de Teatro.
Em Águeda, o Mundial de
Motocrioss - Portugal MXGP,
uma organização do Águeda
Action Club, e a Associação
Cultural d'Orfeu para o Festim
- Festival Intermunicipal de
Músicas de Mundo, receberão
2 mil euros cada.
Associações
contempladas
Em Albergaria-a-Velha, o
Clube Desportivo de Campinho foi contemplado com mil
euros para a 35.ª Caravana Ciclística Albergaria – Torreira e
a Associação de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental
de Albergaria-a-Velha recebe
3.000 euros para o Festival Romano “Talabrigar Ex Libris”.
Em Anadia, a Associação
Cultural Desportiva e Recreativa de Óis do Bairro recebe mil

euros para o Dia da Comunidade/Colectividade, a Casa do
Povo de Vilarinho do Bairrorecebe 1.500 para a organização do Festival Internacional
de Folclore e a Associação o
Coral da Bairrada foi contemplada com 2.000 euros para
organizar o 1.º Encontro Internacional de Coros do Advento.
No concelho de Aveiro, a Associação de Atletismo de Aveiro e o Sporting Clube de Aveiro
recebem 1.500 euros cada e a
Associação Desportiva de Taboeira recebe 2 mil para a organização da Aveiro Cup 2017.
Em Estarreja, a Sociedade
Recreativa e Musical Bingre
Canelense recebe mil euros
para a primeira edição do seu
festival internacional e o CineClube de Avancatem 2.500 euros para o AVANCA 2017.
Em Ílhavo, a Secção de Basquetebol do Grupo Desportivo
da Gafanha recebe um apoio
de mil euros para organização
daFinal do Campeonato Nacional da I Divisão Sénior Feminina, 200 euros vão para o
CNAI - Clube Natureza e Aventura de Ílhavo que organiza o
Troféu Cidade de Ílhavo 2017,
e o Grupo de Jovens “A Tulha”
- Associação Cultural Recreativa da Gafanha de Aquém tem
um apoio de 2.025 euros para
o Festival Nacional da Canção
Vida. Na Murtosa, a Associação
Cultural e Desportiva do Monte garantiu um apoio de 1.850
euros para o Mega Torneio de
Bambis em Andebol e a Associação Náutica da Torreira tem

800 euros reservados para
Campeonato Regional de Maratona Centro, enquanto Oliveira do Bairro vê a Associação
Beneficente, Cultura e Recreio
da Mamarrosa recolher um
apoio de 1.500 euros e a AMPER - Associação dos Amigos
de Perrães tem 2.500 à espera.
Sessão pública
Em Ovar, a Confraria Gastronómica do Concelho de
Ovar recebe 625 euros, em Vagos, a Always Young ADRC da
Gafanha da Boa Hora, tem
1.500 euros reservados, Charcos & Companhia e o seu projecto Navegar com a Biodiversidade no Rio Boco recebe mil
euros, e 1.500 vão para a Jamunas – Associação Erasmus
Surf Village.
A sessão pública de assinatura dos Acordos de Financiamento respeitantes aos projectos apoiados e aprovados decorreu no passado dia 31 de
Março, no Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.
A cerimónia, presidida pelo
presidente do Conselho Intermunicipal, contou com a presença de outros membros e do
secretário Executivo Intermunicipal. Presentes estiveram
também os representantes das
26 associações beneficiárias da
edição deste ano, num momento de promoção e valorização do trabalho e dinamismo
destas entidades, cuja vida e
obra é de relevante interesse
público nos 11 municípios. |
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*os Acredita no crescimento
do andebol em Portugale aponta o FC Porto como estando
próximo de ser campeão.

Como olha para o estado do
andebol nacional?
—Timidamente, estala recuperar a hegemonia, notoriedade
e imagem que já teve, isso mercê dos clubes, que investem, e
dos canais de televisão, que vão
transmitindo jogos e ajudam à
divulgação da modalidade.

Em quem aposta para ser
campeão nacional?
—O FC Porto está bem colocado. Tem quatro pontos de vantagem, agora apenas um, mas
porque tem um jogo a menos,
e, faltando tão pouco, não estou a ver o FC Porto deixar escapar a oportunidade de voltar
a ser campeão.

O que é andebol para o
Paulo?
—É a minha vida. Trabalho
muito noutra atividade, mas o
andebol é a minha vida, sempre foi esempre sera.Aliás, continuarei a acompanhar, ver jogos e até a ver treinos.

MZ7;:rti 1Paulo

Faria vai deixar o Águas Santas no final desta época,
explicando a O JOGO que precisa de tempo para a vida pessoal e profissional

"VOU ARREPENDER ME
MAS PRECISO DE PARAR"
1
Após 36 anos consecutivos
dedicados ao andebol,
tendo começado a jogar, no
ABC, aos nove, Paulo Faria,
que está cumprira quinta
temporada seguida de um
total de 12 no Águas Santas,
vai fazer uma pausa

RUIGUIMARÃSS

*** Mais do que deixar o
Águas Santas, Paulo Faria vai
fazer uma pausa inédita na ligação à modalidade.

Na próxima época não vai
continuar a treinar o Águas
Santas?
—É verdade, vou fazer uma
pausa. É uma decisão que tem
aver com a minha vidapessoal
e profissional para além do andebol, e com o facto de achar
que se vai fechar um ciclo. Se
tudo correr como esperamos,

teremos os juniores campeões
nacionais e, antes, já fomos
campeões de infantis, iniciados e juvenis.

Tendo sido coordenador da
formação, esses títulos são
motivo de orgulho?

—Agorajánão sou, por falta de
tempo, mas já fui e são conquistas que orgulham o clube.
Tenho colaborado e há nove
juniores que treinam comigo
todas as semanas.

Se fala numa pausa,
significa que na próxima
época não treinará?
—Não, não treinarei nenhum
clube. Vou mesmo fazer uma
pausa, não sei se de um ano, se
de dois, se para sempre, mas
preciso. Sei que vou sentir falta e arrepender-me, mas preciso deparar. Estou numa fase
profissional decisiva e preciso

nem esta saída do Águas
Santas se dá por algum
interesse ou por poder ir para
outro clube.

"Só voltarei
para um clube
que tenha a
ambição de ser
campeão"

"Águas Santas
é o melhor clube
de formação
em Portugal"
Paulo Faria
Treinador do Águas Santas

de tempo.

Diz-se que o Paulo pode vir
a ser °treinador do ABC...
—Não tem ponta de verdade,

Uma pausa para sempre,
definitiva, está nos
horizontes?

—É dificil pensar nisso, mas
também sei que é dificil voltar, uma vez que só voltarei
para um clube que tenha a
ambição de ser campeão.

Esta é a sua quinta temporada seguida no Aguas
Santas, de um total de 12...
—É verdade, é um orgulho.
Tenho de agradecer ao Águas
Santas; ao Carlos Vieira e ao
Joaquim Carvalho, dois presidentes do melhor com quem
já trabalhei; ao Mário Carvalho, que, com o presidente, fez
uma trabalho notável de saneamento financeiro do clu-

be; e quero dar os parabéns aos
treinadores da formação, os
melhores do país e que fazem
do Águas Santas o melhor clube de formação de Portugal.
Tenho também de deixaruma
palavra ao Pedro Cruz, aojuan
Couto e, em especial, ao meu
adjunto Jorge Carvalho.

Como acha que deixa a
equipa?
—Com orgulho, deixo uma
equipa à minha imagem, ou
seja, disciplinada, organizada
e ambiciosa.

Qual foi o melhor momento que viveu no Águas
Santas?
—Recordo um jogo europeu
em particular, que vencemos,
no acesso às meias-finais da
Taça Challenge, com um golo
do Jorge Sousa e o pavilhão
completamente cheio.
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`Trabalho muito
noutra atividade,
mas o andebol é a
minha vida"

CHAMPIONS
E MULO
DO SPORTING
*se Paulo Faria, 44 anos, é
uma das figuras do andebol
português, tendo cerca de 150
intemacionalizaçõesAeapresença no Europeu'1994 (Portugal) e no Mundial'1997 (Japão). Natural de Braga, começou a jogar aos 9 anos, no ABC,
tendo sido campeão pelos minhotos em todos os escalões.
Também pelo ABC, jogou a final da Liga dos Campeões em
1993/94, tendo atuado os 60
minutos dos dois jogos. Representou o Sporting, tendo feito
parte da equipaquefoicampeã
pela última vez, em 2000/01.
Depois, já como treinador, levou os leões à conquista da
Taça Challenge (2009/10). Entre jogador e treinador, tem12
anos de Águas Santas.
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ANDEBOL. A Seleção de sub -19
feminina vai defrontar
Dinamarca, Montenegro e
Eslovénia no Europeu, entre 27
de julho e 6 de agosto, na
Fslovénia.
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Pedro Solha viaja para a Holanda
Oponta-esquerda Pedro Solha viaja hoje com o Sportingpara
a Holanda, onde amanhã a equipa defronta o Hurry Up na primeira mão das meias-finais da
Taça Challenge, competição que
os leões conquistaram em 2010.
Solha, de 35 anos, ainda se encontra a recuperar de uma lesão,
mas o técnico Hugo Canela decidiu integrar o jogador, embora
as possibilidades dejogar sejam

remotas. O jogador não esteve
em campo na última quarta-feira frente ao ABC, para o campeonato, encontro que os leões
ganharam por 31-26. "É muito
importante o Solha integrar a
comitiva para a coesão do grupo", disse-nos Hugo Canela.
A partida disputa-se amanhã, a
partir das 21 horas portuguésas,
frente aum adversário que costuma fazer bons resultados em casa.

"O Hurry Up é um conjunto
muito disciplinado e que tira
vantagem do fator casa. Trata-se
deuma equipa que tem por hábito fazer transições rápidas para o
ataque e é muito organizada" , referiu a Record Hugo Canela. A segunda mão disputa-se dia 29.
O outro encontro da meia - final
da Taça Challenge opõe os islan deses do Valur aos romenos do
Turda. O N.S.
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