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ANDEBOL A partir de quinta-
feira, a Selecção Nacional de
Sub/17 começa a disputar em
Gdynia, na Polónia, o Grupo A
da fase final do Campeonato
Eu ropeu da categoria, onde terá
pela frente a equipa da casa
(quinta-feira), Espanha (sexta-
feira) e a Roménia (domingo).

Depois de dois dias de descan -
so, a Selecção Nacional reú ne-
se, esta manhã, em Almada, on -
de até quarta-feira vai acertar
os últimos pormenores antes de
viajar para a Polónia. 

Entre as 16 atletas escolhidas
para a prova por Sandra Fer -

nan des e João Florêncio, que
compõe a equipa técnica das
“qui nas”, estão Ana Rita Neves
e Maria Ramos, jovens jogado-
ras do Alavarium/Love Tiles, e
Sandra Santiago, atleta da Cassa
do Povo de Valongo do Vouga.

Refira-se que, terminada a fa -
se de grupos, as duas primeiras
selecções classificadas seguem
para o “Main Round”, onde vão
“cruzar” com as duas primeiras
do Grupo B, que integra as selec -
ções da Dinamarca, França, Ho-
landa e Montenegro. As terceiras
e quartas classificadas seguem
para o “Intermediate Round”. |

Trio de atletas do distrito
convocado para o Europeu 
de Sub/17 feminino
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Andebol Quatro 
na selecção júnior
Quatro atletas da Juventude
Desportiva do Lis foram
convocadas para participarem no
Campeonato europeu de Sub-19,
que termina na segunda-feira, na
Dinamarca. Sofia João, Ana
Gante, Sara Gonçalves e
Francisca Marques vão tentar
ajudar a equipa júnior a ficar
entre os dois primeiros lugares
do grupo A, onde ficaram as
selecções da Eslováquia,
Noruega e Roménia.
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Raccoons
d’Areia, Tátási
Team,
Estupi10 e
100ondas 
(em baixo)
açambarcaram
os títulos
nacionais 
para Leiria

DRDR

DR

DR

Raccoons d’Areia, 100ondas, Tátási Team e Estupi10 sagraram-se campeões de Portugal

Leiria é rei, rainha, príncipe e princesa 
do andebol de praia nacional

Elisabete Cruz
elisabete.cruz@jornaldeleiria .pt

�Pode custar a acreditar, mas é a mais
pura das verdades. O andebol de
praia de Leiria dominou por comple-
to a fase final do circuito nacional da
variante e nos quatro escalões que fo-
ram disputados as equipas do distri-
to fizeram o pleno e conquistaram to-
dos os títulos. É caso para dizer, e só
é surpresa para os mais desatentos,
que é por estas bandas que se fazem
os melhores aéreos e as piruetas mais
espectaculares de todo o País.

“Chegou ao fim a melhor época de
sempre do andebol de praia de Leiria”,
diz Mário Bernardes, presidente da
Associação de Andebol de Leiria. “As
expectativas eram elevadas, a fasquia
foi colocada muito alto, mas podemos
afirmar que atingimos os objectivos a
que nos propusemos.”

Entre os reis do areal, no escalão
masters masculinos, o domínio foi
ainda mais avassalador, com três
equipas da região a apurarem-se para
as meias-finais da prova. Campeões
nacionais em 2009, os Raccoons d’A-
reia, são um grupo maioritariamente
composto por jogadores de pavilhão
do AC Sismaria e da Juventude do Lis. 

À beira-mar, acabou por não dar hi-
póteses à concorrência – apesar de um
sorteio pouco favorável - e quatro anos
depois lá regressou o título às margens
do Lis. Na bancada, de megafone na
mão, os mais fervorosos adeptos

eram dois dos melhores jogadores
do andebol nacional, Pedro Portela e
Rui Silva. Os atletas dos Raccoons e do
Sporting não puderam dar o seu con-
tributo nesta fase porque, para eles, a
época de pavilhão já começou.

Mas afinal de contas, quem são es-
tes Raccoons d’Areia, novos cam-
peões nacionais de andebol de praia?
Nada melhor do que perguntar a um
atleta da equipa. “Somos um grupo
muito unido, de amigos – o que é fun-
damental – e que aproveitamos o an-
debol de praia para estar juntos. Sem-
pre, claro, com o objectivo de ga-
nhar”, diz João Marques. 

E o título, o que significa? “É
um momento de grande felicidade
e que vem compensar todos os es-
forços que fizemos para poder con-
tinuar a apresentar uma equipa”,
salienta o atleta. “Se não fossem
aqueles que nos apoiam, sobretu-
do os patrocinadores, esta partici-
pação e este título não seriam pos-
síveis”, reforça o andebolista.

Depois dos títulos regional e na-
cional, resta aos Raccoons d’Areia
pensarem na Europa. A equipa é a
primeira portuguesa no ranking
europeu e deverá representar o
País, no próximo ano, na fase final
do circuito do velho continente. “É
um sonho que queremos realizar”,
reforça João Marques. “Tudo fare-
mos para marcar presença e mos-
trar o que valemos. Precisamos é
que nos apoiem.” 

Criada para marcar o final de
carreira de uma das atletas, as
100ondas foram as verdadeiras
rainhas das praias portuguesas
durante este Verão. Venceram
os quatro torneios do circuito
regional e ainda a fase final, sem
sequer conhecer o amargo sabor
da derrota num jogo que fosse.
Pois é. Com a maioria das
jogadoras do Colégio João de
Barros, de Meirinhas, Pombal,
mas também de Leça, Alcanena
e Aveiro, disputaram 26 jogos,
dos quais venceram 25 jogos por
2-0 e um outro por 2-1. Melhor
seria impossível. “Um grupo de
amigas formou uma equipa
competitiva, divertida e unida,
ou seja, fizemos jus ao nome:
100ondas”, refere Bárbara
Nunes. Apesar das dificuldades
em conseguir suportar os 2.500
euros que custou a participação
na competição, as 100ondas já
estão a pensar na próxima
temporada. “O balanço foi
extremamente positivo. A final
foi disputada com as Z'imbora,
as campeãs nacionais de 2012, e
vencemos sem contestação.” E a
despedida da atleta até pode ter
de ser adiada por um ano…
“Esta época correu tão bem que

100ondas brilharam entre as senhoras
Da despedida à vitória final sem contestação

ponderamos dar continuidade
na próxima, caso haja um maior
apoio, visto que os encargos
foram quase todos suportados
pelas atletas. O circuito
europeu? Estaremos presentes
se houver possibilidade
financeira e não colidir com as
provas de pavilhão.”
Depois, ainda há os mais novos,
os rookies, onde Leiria não só

conquistou como revalidou os
títulos. O Tátási Team, formado
por jogadores do Dom Fuas, da
Nazaré, entre os rapazes, e as
Estupi10, com base em atletas
do SIR 1.º de Maio de
Picassinos, Marinha Grande,
defenderam com unhas e dentes
os escudos de campeão que
envergavam e no final
continuaram a sorrir. 
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Após um ano parado, o
jovem guarda-redes Simão Félix
vai regressar ao andebol de
competição na próxima
temporada. O jogador
vizelense, formado no Callidas
Clube, vai representar o “Xico
Andebol”, de Guimarães, por
uma época, enquanto júnior de
3.º ano. Ao nosso jornal, o
andebolista mostrou-se
satisfeito pelo regresso à
competição.

“O convite surgiu por
causa da Universidade. Houve
um torneio na Universidade e
fui guarda-redes pelo meu
curso - Engenharia Electrónica
Industrial e Computadores -,
que tem alguns jogadores do
“Xico”. Um dirigente do clube
viu o jogo e fez-me o convite”,
relata Simão Félix. E o sim foi
pronto: “Nem pensei duas
vezes, porque estou parado há
muito tempo”, afirma o jovem
de 20 anos de idade.

Recorde-se que, na época
passada, Simão Félix deixou o

Andebol

SIMÃO FÉLIX ASSINOU
PELO “XICO”

ABC, de Braga,
propositadamente para jogar
pelo Callidas Clube, mas a
Direcção cessante, na altura,
liderada por António Ferreira,
sem dar conhecimento a
ninguém - sócios, treinador e
jogadores -, decidiu não
inscrever a equipa,
inviabilizando, assim, o
projecto de reactivação da
equipa sénior. Foi um “balde
de água fria”, sem que nada o
fizesse prever, porque os
treinos decorreram
normalmente, até a decisão ter
sido anunciada numa
Assembleia Geral.

Neste regresso desejado à
competição, Simão Félix vai
disputar a 1.ª Divisão Nacional
de Juniores e terá pela frente,
entre outras equipas, ABC, FC
Porto, SL Benfica e Sporting
CP. Os treinos para “atacar” a
nova época começam em
Setembro e a prova inicia-se,
em princípio, em Outubro.

SR
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PRIMEIRA QUINZENA SETEMBRO

Eventos 
Guimarães
CED 2013

Torneio Internacional 
de Andebol CED 2013

Data: 7 e 8 de setembro
Local: Pavilhão D.F.H.

O Clube Desportivo Xico Andebol in-
tegra na programação da CED2013 um 
torneio internacional da modalidade, 
contando com a participação de quatro 
equipas de referência. Paralelamente, 
será dinamizado um torneio para os es-
calões de formação.

Participam no torneio de seniores 
as equipas C. D. Xico Andebol, Sporting 
Clube de Portugal, ABC/UMinho e U.B. 
Lavadores de Vigo. Já nos juvenis, en-
tram em campo as equipas  C.D. Xico 
Andebol A e B, ABC/UMinho e U.B. Lava-
dores de Vigo

ISBO Speedminton 
World Series 2013

Data: 14 e 15 de setembro
Local: Multiusos de Guimarães

O ISBO Speedminton World Series 
2013 é organizado pela Speedminton, 
marca responsável por uma nova di-
mensão dos desportos de raquete, em 
concreto o Speed Badminton. Esta nova 
modalidade pode ser jogada onde quer 
que se esteja, uma vez que não é ne-
cessária rede, apenas pura adrenalina, a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

Concurso de Saltos Nacional
Grande Prémio CED 2013
Data: 14 e 15 de setembro

Local: Centro Equestre 
Loureiro Velho – Fermentões

Está prevista a participação de 200 
a 250 cavaleiros de nível nacional nes-
ta competição. Destaque para Ismael 
Mendes, reconhecido atleta, natural de 
Guimarães, que já venceu inúmeras pro-
vas de saltos em todo o país e represen-
tou a Selecção Nacional em 2004/2005, 
bem para os alunos da Escola de Equita-
ção do Centro Equestre Loureiro Velho. Página 14
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 ANDEBOL
Pedro Guedes
continua
a treinar equipa
sénior
Pedro Guedes mantém-se
como treinador do plantel sé-
nior do CDC S. Paio de Olei-
ros. Os trabalhos para a próxi-
ma época arrancam a 23 de
Agosto, às 19h00.
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Pedro Santos reforça

ANDEBOL
FC Gaia com
caras novas

O guarda redes júnior/
sénior Pedro Santos (ex
FC Porto) e o  ponta di-
reita júnior/sénior Pe-
dro Câmara (ex SC
Espinho) vão reforçar o
plantel do FC Gaia na 2ª
Divisão Nacional. Os
juniores João Alves, Rui
Fontes e João Leão
sobem à equipa princi-
pal. Os treinos arran-
cam a 12 de agosto com
Cláudio Alves no co-
mando.
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FUTEBOL
CLUBE DE GAIA
REFORÇOU-SE
PARA ATACAR
A 2ª DIVISÃO
NACIONAL DE
ANDEBOL

PÁG. 18
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