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ANDEBOL
Obradovic renova
com o FC Porto
O FC Porto anunciou, ontem, ter reovado contrato com
o seu treinador de andebol,
Lubomir Obradovic, até 2015.
Trata-se de um treinador que
está há quatro anos no comando do plantel principal do
FC Porto, tendo sido campeão
nacional de andebol em todos
estes anos.
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ANDEBOL - MADEIRA SAD VAI INSCREVER-SE NA 1.ª DIVISÃO MASCULINA

Clubes passam a
pagar deslocações
O presidente da sociedade, Carlos Marques Pereira, não desiste do projecto e vê com naturalidade as viagens à Madeira pagas pelos
adversários.
Em entrevista a um jornal desportivo nacional, Carlos Marques Pereira, presidente
do Madeira Andebol SAD, garante que a
equipa vai inscrever-se na época
2013/2014 na 1.ª Divisão masculina da
modalidade e que não tem intenção de
desistir desse intento. Num ano de grandes problemas financeiros, com os atrasos
nas subvenções, a SAD - vice-campeã nas
épocas anteriores - falhou esta temporada
um lugar no Grupo A (reservado aos seis
melhores clubes), num resultado desportivo que ficou aquém do esperado. Especula-se que o fim do projecto poderia

acontecer, mas Carlos Marques Pereira,
embora «desiludido com o que se passou no último ano», esclarece que a
equipa vai mesmo «inscrever-se» e que
«não desiste» de ocupar o lugar que lhe
pertence por direito.
Novidade são as viagens pagas pelos
clubes. Uma realidade diferente para os
clubes que virão jogar à Madeira, já para
a próxima época. De acordo com uma
deliberação da Federação de Andebol
de Portugal (FAP) foi “adoptado que os
clubes e sociedades desportivas liquidem directamente as suas despesas re-

O projecto é para continuar no mais alto patamar da modalidade.

lativas à deslocação às regiões autónomas, sendo que a FAP, mediante contratos-programa a celebrar com os clubes, procederá ao reembolso, nos
termos e condições definidos pelo
IPDJ (Instituto Português de Desporto e
Juventude) para a época 2013/14”. Carlos Marques Pereira refere que, esta
época, «gastámos (em deslocações)

cerca de 60 mil euros e, até ao momento, não recebemos um cêntimo
dessa verba». O presidente do Madeira
Andebol SAD, mesmo com todos os
problemas, adianta que «ainda não fechámos a porta, não demos uma única
falta de comparência... apesar de todas as dificuldades, que talvez agora
sejam compreendidas», remata. 1
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Órgãos Sociais da Associação de Andebol de Castelo Branco tomaram posse na noite
de segunda-feira

Tipo Meio:

Internet
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Meio:

Atletismo Magazine.com

URL:

http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/11386-orgaos-sociais-da-associacao-de-andebol-de-castelo-branco-tomaramposse-na-noite-de-segunda-feira

/

A cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação de Andebol de Castelo Branco teve
lugar no auditório da Escola Profissional - INETESE, em Castelo Branco, na noite de segunda-feira, 17
de Junho. A cerimónia contou com a presença, na mesa, do Vice- Presidente da Câmara Municipal de
Castelo Branco, Dr. Luís Correia, o Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Eng. Jorge
Neves e, ainda, o Diretor Executivo da Federação de Andebol de Portugal, Dr. Miguel Fernandes. A
lista dos novos órgãos sociais é composta por: Assembleia Geral: Presidente: Daniel Pereira VicePresidente: Nuno Afonso Secretaria: Sandra Magriço Direção: Presidente: João Romão Vice-Presidente
Administrativo: Ildeu Correia Vice-Presidente Desportivo: Filipe Pereira Tesoureiro: Fernando
Ferreirinho Secretário-Geral: João Mateus Conselho Fiscal: Presidente: Fi lipe Barreto Vogal: Pedro
Afonso Vogal: Bruno Baltazar

Página 8

A9

ID: 48277978

18-06-2013

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,72 x 8,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL
• Taça das Confederações de 2013, no Brasil, até dia
30. • As equipas de Sub-11 e Sub-13 do CD Nacional no Torneio Internacional “Estoril Foot”, até sábado. • Treino da Selecção Sub-14 da Madeira,
19h15, Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu).
ATLETISMO
• Inscrições para a 6.ª Corrida das Mulheres (1 €) Império das Louças, Mini-Mercado Catedral e Marina
Shopping – até sexta-feira.
DIVERSOS
• A Direcção Regional de Juventude e Desporto promove formação nas áreas gerais de intervenção dos
docentes destacados no Movimento Associativo Des-

portivo – Hoje, Módulo de Treino Desportivo – Escola
Proﬁssional Dr.º Francisco Fernandes. • Comemorações do 15.º Aniversário do Complexo Desportivo da
Nazaré, até sábado. • O Clube Naval do Funchal organiza mais um “Malta do Calhau”, num almoçoconvívio, a partir das 13h, na Quinta Calaça.
VOLEIBOL
• Inscrições para o Circuito Regional de Voleibol de
Praia, a decorrer durante os meses de Junho e Julho,
percorrendo cinco concelhos da Região (Santana,
Machico, Funchal, Câmara de Lobos e Calheta).
TÉNIS-DE-MESA
• Énio Mendes em estágio na UAETTA (Federação
dos Emirados Árabes Unidos), no Dubai, até dia 27. •

Marcos Freitas participa no Open do Japão, em Yokohoma, até domingo.
TÉNIS/PADEL
• Daniel Rodrigues (Sub-14 do CD Nacional) no Torneio de Portimão, até domingo. • Inscrições para os
torneios de Ténis de Ténis e de Padel no Porto Santo,
até amanhã.
FUTSAL INATEL
• Entrega de prémios da Liga de Futsal do INATEL,
20h30, Pav. Trabalhadores.
ANDEBOL DE PRAIA
• Inscrições para o Circuito de Andebol de Praia (em
três etapas), na Marina do Lugar de Baixo, Calheta e
Santana.
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Selecções Nacionais
de Andebol e Voleibol
jogam no multiusos
de Guimarães
O Multiusos de Guimarães receberá os jogos das selecções portuguesas de andebol e de voleibol para
importantes encontros de apuramento para o Campeonato da Europa de Andebol e para a Liga Mundial de Voleibol.
No dia 12 de junho (21h30) Portugal defrontará a
selecção de Espanha em importante jogo da fase de
apuramento para o Europeu de Andebol de 2014, a
realizar na Dinamarca, enquanto nos dias 29 e 30 de
Junho será a vez da equipa nacional de voleibol jogar
com o Japão e a 6 e 7 de Julho com a Coreia do Sul.
O Multiusos de Guimarães recebe a 29 e 30 de junho os encontros com o Japão e a 6 e 7 de julho com
a Coreia do Sul, além dos treinos da seleção durante a campanha de preparação e disputa da Liga milionária do voleibol.
Os bilhetes para o jogo de andebol custam três euros e para os da Liga Mundial de Voleibol 2,50 euros/
jogo.
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ANDEBOL
Depois da subida de divisão, Humberto Rodrigues olha agora para o título nacional

“Dar mais visibilidade a uma secção pouco reconhecida”
Depois de ter assegurado, a três jogos do final do campeonato, a subida à 2.ª Divisão Nacional, Humberto Rodrigues, treinador da
equipa sénior de andebol da Sanjoanense, aposta agora no título nacional
A equipa sénior masculina de andebol da Associação
Desportiva Sanjoanense
tem vindo a realizar uma
excelente época, tal como
as restantes formações
principais nas outras modalidades do clube. Depois de
ter assegurado a subida à
2.ª Divisão Nacional, a três
jogos do final do campeonato, a equipa depende apenas
de si para juntar o título
nacional a esse feito. Apesar
da derrota no último fim de
semana, frente ao Salgueiros, a formação alvinegra
poderá sagrar-se campeã
nacional da 3.ª Divisão se
vencer o próximo e último
encontro do campeonato,
com a equipa da Batalha.
Humberto Rodrigues foi
o treinador que no início da
época assumiu o comando
técnico do escalão, aproveitando a sua relação com o
clube, já que esteve durante alguns anos na equipa
principal, e o conhecimento
dos atletas para cumprir as
metas definidas. E o objetivo
estabelecido, logo no início
da temporada, foi a “luta pela
subida de divisão”, segundo o
treinador. “Conseguimos reforçar e equilibrar a equipa
com jogadores que nos deram mais qualidade, experiência e soluções”, esclarece
o técnico, salientando o facto
de “todos eles serem fruto
da formação da Sanjoanense”. Face a isso, Humberto
Rodrigues considera que

estavam reunidas as condições para a equipa lutar
por objetivos ambiciosos.
No entanto, o técnico sublinha que “sem o trabalho,
união e sacrifício, a subida
de divisão teria sido, sem
dúvida, bastante mais difícil”.
“É o corolário e o premiar de
todo o trabalho, abnegação,
empenho e humildade que
este grupo teve, e tem, desde o primeiro dia”, refere o
treinador, que vê agora as
responsabilidades aumentarem para a próxima época.
Um campeonato mais duro
e mais competitivo é o esperado, contudo, Humberto Rodrigues acredita que o grupo
de trabalho tem ambição
e está preparado para as
dificuldades que irão ter pela
frente. “Para o andebol da
Sanjoanense, esta subida de
divisão foi muito importante.
Os miúdos da formação do
clube veem na equipa sénior
um exemplo e um objetivo
a alcançar”, esclarece o
treinador que aponta ainda
outra grande vantagem com
esta conquista. “Foi bom
para dar mais visibilidade a
uma secção pouco reconhecida e apoiada, e que muito
tem contribuído para a prática desportiva de bastantes
jovens. Ajuda a reconhecer
o trabalho de muita gente
que apoia o andebol da Sanjoanense”, acrescentou o
técnico, que recorda a interrupção, durante uma época,
da equipa sénior masculina.

Uma decisão acertada, segundo Humberto Rodrigues,
e que serviu para fortalecer
o escalão. “No desporto e
na vida, por vezes, é necessário dar um passo atrás
para poder dar dois em
frente. Foi exatamente o
que aconteceu aqui, já que
se criaram condições para
o regresso à competição.
Dois anos volvidos, temos
uma equipa extremamente
competitiva e a festejar uma
justa e merecida subida de
divisão”, confessa o treinador, que vê no sucesso da
equipa a aposta que também foi feita no regresso
de atletas provenientes da
formação. “Conseguimos
fazer regressar à Sanjoanense alguns jogadores
que estavam em divisões
e patamares competitivos
superiores, que acreditaram
neste projeto e que, desde o
início, se prontificaram a ajudar um grupo com qualidade
e ambição. Isso foi uma decisão acertada”, esclarece
Humberto Rodrigues, que
considera que a aposta num
plantel totalmente oriundo
da formação alvinegra “é
um orgulho para a cidade e
secção”.
Com a subida já garantida, o objetivo que se segue
é a luta pelo título nacional.
Conquista que a Sanjoanense pode festejar já no
próximo fim de semana, se
a equipa vencer, em casa, a
formação da Batalha.
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ANDEBOL
Seniores masculinos
Fase acesso à 2.ª Divisão

Salgueiros 30
Sanjoanense 28
Sanjoanense: Eduardo Pereira;
Diogo Gomes; António Brandão; Daniel Valente; Ricardo
Pinho; Hélder Santos; Hugo Terra; Bruno Pinho; Fabian Scheck; Ricardo Pinho; Henrique
Pinho; Rui Gonçalves; Pedro
Amorim; Emanuel Pinheiro.
Treinadores: Humberto Rodrigues e José Correia.

A Sanjoanense perdeu
na sua deslocação ao Salgueiros, permitindo à equipa
da casa festejar, além da
vitória, a subida de divisão.
Foi um jogo muito equilibrado entre duas equipas
que têm um estilo de jogo
muito diferente. Aproveitando as características
dos seus atletas, a formação alvinegra jogou a toda
a velocidade, enquanto o
Salgueiros procurou reduzir
o ritmo do jogo. Faltando

apenas uma jornada para
o fim, já são conhecidas
as equipas que sobem de
divisão, e a Sanjoanense
está na frente. Na próxima
jornada, aos alvinegros recebem o Batalha, que ocupa
a última posição do grupo,
no entanto, só a vitória
interessa à Sanjoanense.
Juvenis masculinos
Nacional da 2.ª Divisão

Juve 29
Sanjoanense 24

com esta derrota, perdeu
o segundo lugar, que mantinha à várias jornadas, e o
acesso á fase final.
Ainda assim, a equipa
alvinegra efetuou uma excelente época, vencendo
a sua série do nacional,
tendo ficado de fora da
etapa final apenas na última
jornada da segunda fase.
Seniores femininos
Nacional da 2.ª Divisão

Sanjoanense 19
Salgueiros 24

Sanjoanense: João Alves; Ivo
Silva; André Ferreira; Hélder
Fonseca; Rodrigo Novo; Alexandre Duarte; João Silva; André
Cardoso; André Resende; Miguel
Pinho; Cláudio Cabral; Pedro
Morais; João Costa; João Silva.
Treinadores: Pedro Tavares e
Pedro Neto.

Sanjoanense: Patrícia Silva; Mariana Silva; Branca Santos; Maria Teixeira; Carla Oliveira; Ana
Gomes; Mónica Agrela; Viviana
Afonso; Ana Araújo; Ana Silva.
Treinadores: Hélder Vieira e Rui
Andrade.

Nesta última jornada
da época, em termos de
competições oficiais, a Sanjoanense não conseguiu
bater a sua adversária e,

Neste fim de semana,
o Salgueiros foi o carrasco
das duas equipas seniores
da Sanjoanense. Para além
da formação masculina,
também o conjunto femini-

que o balanço é bastante
positivo.

no não se conseguiu impor
ao Salgueiros. Para este
encontro, a Sanjoanense
apresentou-se desfalcada
de três atletas habituais na
estratégia de Hélder Vieira,
mas não foi por isso que a
equipa deixou de disputar
o resultado até ao final. Ao
longo do encontro, foi notória a constante mudança de
tática da ADS, improvisando
e experimentado soluções
com atletas em posições
não habituais, assim como o
lançamento de jogadoras da
formação. Neste momento,

a Sanjoanense já colocou de
parte o objetivo da subida,
mas a competição continua
e é necessário iniciar a
preparação da nova época.
Bambis masculinos
A Sanjoanense participou e venceu o encontro
realizado em Aguada de
Cima, em Águeda.
Em seis jogos realizados, os jovens alvinegros
concederam um empate e
somaram vitórias em todos
os outros encontros, pelo
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Boa primavera
no feminino
A equipa júnior da Casa do
Benfica em Castelo Branco
venceu a Taça Primavera da
Associação de Andebol de
Leiria. No último jogo da
competição, as encarnadas
derrotaram o BAC (Batalha), por 23-20.
“Esta prova serviu não só
para prolongar a competição da nossa equipa no escalão acima, como aferir a
sua capacidade de resposta,
tendo em vista a participação no campeonato nacional
de seniores da 2.ª divisão na
próxima época”, explicou
Paula Espírito Santo.
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Recuperação económica constituiu um processo moroso

O sentido do dever cumprido

A

pós cerca de seis
anos à frente da Associação de Andebol
de Castelo Branco (AACB),
João Ambrósio prepara-se
para passar o testemunho. A
terminar um ciclo em que a
recuperação económica foi
a grande preocupação, este
responsável acredita que
estão agora reunidas melhores condições para que os
sucessores possam dinamizar
a área desportiva.
“São pessoas jovens, que
gostam de andebol e que
naturalmente trarão ideias
para contribuir para a dinamização do andebol nesta
zona do país, afastada que
está dos principais centros
da modalidade”, refere João

Ambrósio.
Quando fala da parte
económica, o presidente
que está de saída (as eleições estão marcadas para
o dia 17), refere-se “a um
processo moroso que tivemos de desenvolver” e que
condicionou outras áreas de
intervenção: “tivemos que
fazer uma gestão em função
daquilo que tínhamos”.
Entende que agora há
mais condições para projetar
a parte desportiva, mas desde
já alerta para adversidades
emergentes “da atual conjuntura económica e de apoios
federativos cada vez mais
escassos”.
O papel das autarquias
e dos próprios clubes e diri-

gentes será, sob todos os aspetos, crucial para assegurar
o futuro do andebol. Neste
particular, João Ambrósio retém o trabalho que a Casa do
Benfica em Castelo Branco
desenvolve no setor feminino
e “numa fase mais recente”,
da Albicastrense também na
área da formação, aqui em
contexto masculino. E frisa
que “ficaram rubricados alguns protocolos na área da
formação com escolas do
distrito”.
O que não teve tempo
para concretizar “foi uma homenagem a pessoas que tanto
têm dado ao andebol, como
António Mata e Joaquim
Gomes. Seria justo”.
AJ

João Ambrósio
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Associação de Andebol de Castelo Branco

Romão lidera equipa que
“trata o andebol por tu”

João Romão é o
rosto de uma lista
que quer recuperar
a dinâmica que o
andebol já teve no
distrito de Castelo
Branco. As eleições
estão marcadas
para dia 17.

J

oão Romão encabeça a
única lista que, até agora,
se apresenta aos órgãos
sociais da Associação de
Andebol de Castelo Branco.
O organismo associativo vai
a votos dia 17 de junho, para
o quadriénio 2013/17.
Devolver o dinamismo
que a modalidade outrora
teve na região é um dos principais objetivos de uma equipa jovem e que se caracteriza
pela sua íntima ligação ao
andebol, quer como atletas,
ex-atletas, técnicos ou dirigentes, ou seja, “gente que
trata o andebol por tu”.
Na direção desta lista
candidata, João Romão apresenta-se com Ildeu Correia
como vice-presidente administrativo, Filipe Pereira
como vice-presidente desportivo, Fernando Ferreirinho como tesoureiro e João
Mateus, como secretário-geral. A Assembleia geral será
presidida por Daniel Pereira,
tendo Nuno Afonso como
vice-presidente e Sandra
Magriço como secretária. Já

Uma equipa dirigente com ligação estreita à modalidade
o conselho fiscal é presidido
por Filipe Barreto e tem Bruno Baltazar e Pedro Afonso
como vogais.
João Romão explica que
esta candidatura também só
faz sentido com o apoio dos
dois clubes que no distrito,
até agora, continuam a ter o
andebol nas suas modalidades, a Associação Desportiva
Albicastrense e a Casa do
Benfica de Castelo Branco.
Mas outro dos desafios a
que esta lista se propõe “é
aumentar o número de clubes
que se dediquem também ao
andebol, garantindo assim o
futuro, já que atualmente, o
escasso número de equipas
na região, leva a que a sua
participação em competições
seja muito dispendiosa, já
que têm de se deslocar regularmente a Leiria”.
Para fomentar o desenvolvimento da modalidade na

região, o trabalho nas escolas
vai ser mais intenso, no sentido
de “cativar e captar jovens para
o andebol”. Só desta forma
“poderemos criar mais equipas, começando pelos bambis
e minis, ter mais clubes a participar, e voltar a ter a força de
outros tempos, consolidando
assim os vários escalões, até
aos seniores”. No fundo, “é
replicar um pouco o trabalho
que o Ildeu Correia e o Carlos
Varandas fazem na ADA, já
com 50 miúdos, e a Paula
Espírito Santo e a Mariana
Ivanova na Casa do Benfica
com as meninas”.
Neste caminho, a lista
pretende estabelecer acordos com as associações de
Guarda e Portalegre “para
reduzir custos de deslocação
para os clubes”. E criar a
figura do diretor local, que
em cada concelho seria o elo
de ligação com a Associa-

ção, coordenados por Filipe
Pereira.
Num vasto programa de
objetivos e metas a cumprir,
a equipa pretende apostar
na formação e em seminários de andebol; criar o
torneio “AlbiCup”; o InterEscolas de Andebol; torneios
de Andebol de Praia, uma
ambição dos antigos atletas;
organizar com apoio dos
clubes o Torneio Popular da
Cidade; realizar atividades
de andebol de rua; campos
de férias de andebol; criar
uma associação juvenil de
desenvolvimento regional do
andebol, ligada ao Instituto
Português do Desporto e Juventude, entre outros…
Tudo “sem esquecer os
compromissos assumidos e
o trabalho desenvolvido pela
direção cessante, liderada por
João Ambrósio”.
Lídia Barata
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Period.: Semanal

Área: 9,90 x 9,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sporting campeão de 1985
vem jogar com a ADA
A equipa de andebol juvenil do Sporting Clube de Portugal,
que em 1984/85 conquistou o campeonato nacional da categoria, vai recriar tempos do passado em Castelo Branco, na
manhã do próximo domingo. Nesta equipa verde e branca
pontificavam três atletas que acabaram por ficar albicastrenses por adoção, casos de Martim Gomes, Luís Rocha e
Paulo Carvalho.
É esta equipa, 28 anos depois, que vai realizar uma partida
de amizade e promoção do espírito andebolístico, com as
“velhas glórias” da Associação Desportiva Albicastrense
(ADA). O jogo está aprazado para as 11H00 e tem o apoio
do Núcleo Sportinguista de Castelo Branco.
Os juvenis do Sporting eram treinados pelo saudoso Manuel
Brito. Confirmadas estão as presenças do professor Balé
(na altura técnico adjunto), do seccionista José Carlos, do
antigo guardião internacional ‘A’ Nuno Silva, de Américo,
Spencer, Garcia, Tó, Paulo Carvalho, Paulo Louro, Martim
Gomes, Luís Rocha e Paulo Paulus.
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andebol: dom fuas
vence torneios
O Dom Fuas ganhou em Ansião (2117) e sagrou-se vencedor do Torneio
Primavera de juvenis femininos, no
mesmo fim de semana em que a equipa de juvenis masculinos do clube, ao
golear o Batalha AC (47-28), atingiu o
mesmo objetivo. Neste escalão, o Cister
SA despediu-se da temporada com um
triunfo sobre o Albicastrense (37-10).
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andebol: taça para
frederico santos
O alcobacense Frederico Santos conquistou a Taça de Portugal de andebol,
ao serviço do Sporting. O técnico dos
leões viu a equipa derrotar o FC Porto, após prolongamento (30-28), fechando a temporada em beleza. Nas
meias-finais da prova, o Sporting tinha
afastado o Benfica, treinado por outro
alcobacense: Jorge Rito.
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antevisão…
> CDS/PP apresenta candidatura
Carlos Bonifácio apresenta-se, amanhã, pelas 18
horas, no Your Hotel & Spa, na Fervença, como candidato independente nas lista do CDS/PP à Câmara
de Alcobaça. O cabeça de lista vai apresentar os
eixos estratégicos do programa eleitoral.

> Torneio de andebol em Alcobaça
O pavilhão da escola D. Pedro I, em Alcobaça, vai
receber o torneio das seleções regionais masculinas
de andebol, prova que decorre no próximo fim de
semana. Participam as seleções de Leiria, Setúbal,
Algarve e Vila Real-Guarda.
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D.R.

Escola Rocha Peixoto distingue
alunos na Gala do Desporto

Com o pav ilhão da escola
poveira cheio de alunos e seus
familiares, a direção da Escola
Secundária Rocha Peixoto distinguiu cerca de 250 jovens e
os 12 professores que ao longo
do ano letivo participaram em
10 modalidades: Atividades
Rítmicas na variante de Dança
Urbana, Andebol, Badminton,
Bodyboard, Basquetebol, Boccia, Golfe, Natação, Natação
Adaptada, Voleibol.
A Gala, na sua quarta edição,
foi “uma homenagem aos alunos

participantes nos 18 grupos de
atividades e aos professores responsáveis” salientou Marta Cardoso, docente que organizou em
conjunto com o colega Amílcar
Ramos a festa do desporto escolar do estabelecimento de ensino
da Póvoa de Varzim.
Uma das maiores ovações
da noite surgiu quando foram
entregues os prémios à equipa
de dança, que recentemente se
sagrou pelo terceiro ano consecutivo campeã nacional.
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VERMOIM | ANDEBOL
A secção de andebol da Associação Cultural de Vermoim participa, de 27 a 30 de
Junho, em Estarreja, no GarciCup’2013,
um dos mais prestigiados torneios da
modalidade.
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Pedro e o
andebol
Pedro Carvalho, de 18 anos,
internacional ao serviço da
Selecção Nacional de Andebol

A

vida deste atleta do Xico Andebol (de Guimarães)
gira em torno da modalidade. A paixão começou
quando tinha nove anos, na equipa da Associação
Cultural e Recreativa de Ronfe. Com a dissolução
d e s t a , o a t l e t a fo i co nv i d a d o p a ra o X i co A n d e b o l , ú n i c a
equipa da região que compete em campeonatos nacionais.
Numa mesma época, 2008-2009, foi campeão nacional
de iniciados e campeão nacional de selecções regionais.
“Esta época estive a treinar três horas por dia . Jogava aos
sábados pelos seniores e aos domingos pelos juniores. Tem
sido difícil conciliar com os estudos, mas apesar disso os
resultados escolares não são maus”, diz o atleta .
A presença em selecções nacionais começou aos 13 anos
( s u b - 1 4 ) e d e s d e e n t ã o é p r e s e n ç a a s s í d u a n a s co n vo c at ó r i a s d a e q u i p a d e j u n i o r e s B . J á r e p r e s e n t o u Po r t u g a l
n a Ta ç a L a t i n a , s o m o u v á r i o s t o r n e i o s c o m E s p a n h a e
disputou um apuramento para o campeonato europeu.
Em Junho espera ser novamente convocado para o torneio
d a s s e l e c ç õ e s n a c i o n a i s q u e n ã o co n s e g u i ra m a p u ra r - s e
para o campeonato europeu e trazer de lá o apuramento
para o mundial.
Apesar de grande forma física , o atleta confessa que não
é “cuidadoso na alimentação”, e que “legumes e fruta” não
f a z e m p a r t e d a s s u a s e m e n t a s . “C o m p e n s o e s s e d e s c u i d o
com muito treino”, explica .
No último aniversário da vila de Ronfe, Pedro foi distinguido
com o “Prémio Desporto” por parte da Junta de Freguesia .
“Um, reconhecimento do trabalho feito”, diz . L . Pereira .
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