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O que diz a um tipo que põe o nosso suplente a aquecer ? Não estamos lesionados, não demos um
frango. E que, a um minuto de nos podermos tornar heróis, de escrevermos uma página da história,
manda erguer a placa com o nosso número? Olhamos e pensamos mil coisas. É impossível não
pensar. Seria desumano. Armaram-te uma cilada, Cillessen! Chamamos-lhe coisas feias, que fazem
eco na nossa cabeça, mas que esmorecem ao chegar à boca. O que lhe respondemos quando
passamos por ele e ele aperta-nos as mãos e diz: bom trabalho? O que dizemos ao nosso colega que,
sem fazer uma defesa, vai para a baliza ? No andebol faz sentido, mas no futebol... Que raio de
invenção é essa ? É o general Van Gaal e não dizemos nada. Engolimos em seco. Tentamos que a cara
não seja feia. Ou será pior. Com que critério se toma uma decisão daquelas, inédita. Pelo menos, não
me lembro de mais ninguém fazer o mesmo. O Krul é melhor guarda-redes para os penáltis do que
eu? Ele defendeu dois em 20 em quatro anos! Dois em vinte! Quem sabe se eu não os teria defendido
também neste jogo. Não foram assim tão difíceis. Era só esperar, aguentar e tentar reagir a tempo.
Não lhe vou perguntar! Não vou pedir explicações. Parece que todos sabiam menos eu. Não me
disseram nada. Não me prepararam. E, a acabar, a placa com o meu número, a vermelho. Ele que
mexe na equipa como quem joga xadrez, que tem um ego maior do que o Manchester United inteiro,
mandou erguer o meu número para fazer história, e o mundo ficou a pensar que eu sou um fraco. Que
não sei defender remates dos 11 metros! Só sirvo para o que é mundano. Foi às minhas custas, mas
eu sei o que ele quis fazer. Sei, porque ele é assim. Fez um xeque ao rei. Se guardou uma
substituição em 120 minutos para o guarda-redes é porque ele é bom. Pensaram todos! E apostamos
que o Krul vai defender. Disseram todos. Se defender e ganhar é Deus. Van Genius! Claro! O
selecionador deles teve de lidar com uma situação nova. Não havia estudo que lhe valesse. Sorte ?
Fezada ? Têm a certeza ? Vai-te preparando, De Gea, que o Lindegaard começou há pouco a aquecer!
Não crucifiquem mais o Barbosa é um espaço de opinião/crónica da autoria de Luís Mateus, subdiretor
do Maisfutebol, que aqui escreve todos os dias durante o Campeonato do Mundo. É inspirado em
Moacir Barbosa, guarda-redes do Brasil em 1950 e réu do Maracanazo. O jornalista é também
responsável pelas crónicas de Era Capaz de Viver na Bombonera, publicadas quinzenalmente na
MFTotal. Pode segui-lo no Twitter ou no Facebook . Crónicas anteriores:
há 40 minutos

Página 3

A4

ID: 54706373

06-07-2014

Tiragem: 78504

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,36 x 13,66 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 4

A5

Sub-20 femininas de Portugal vencem Congo

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

06/07/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=979d7f99

/

05-07-2014 22:25
Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora lusa na partida, ao anotar cinco tentos.
Andebol
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu hoje 29-22 o Congo, na quinta jornada
do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia, e vai defrontar a Roménia
nos "oitavos".
Portugal venceu o embate sem dificuldades, apesar de ter estado a perder na fase inicial da contenda,
mas depois assumiu o comando das operações e venceu com naturalidade.
Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora lusa na partida, ao anotar cinco tentos.
Finda a primeira fase, Portugal vai agora mudar-se para Dugo Selo, onde vai disputar os oitavos de
final frente à Roménia, segunda classificada do grupo D, em jogo agendado para as 14:00 locais
(13:00 portuguesas) de segunda-feira.
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Sábado, 5 de Julho de 2014 |
Koprivnica, Croácia, 05 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu hoje
29-22 o Congo, na quinta jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na
Croácia, e vai defrontar a Roménia nos "oitavos".
Portugal venceu o embate sem dificuldades, apesar de ter estado a perder na fase inicial da contenda,
mas depois assumiu o comando das operações e venceu com naturalidade.
Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora lusa na partida, ao anotar cinco tentos.
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Hoje, 22h13
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Andebol
Sub-20 femininas vencem Congo no fecho da primeira fase do Mundial de andebol
Portugal venceu o embate sem dificuldades, apesar de ter estado a perder na fase inicial do jogo, mas
depois assumiu o comando das operações e venceu com naturalidade.
Hoje, 22h13 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu este sábado, por 29-22, o Congo, na
quinta jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia, e vai
defrontar a Roménia nos "oitavos".
Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora lusa na partida, ao anotar cinco tentos.
Finda a primeira fase, Portugal vai agora mudar-se para Dugo Selo, onde vai disputar os oitavos de
final frente à Roménia, segunda classificada do grupo D, no jogo agendado para as 14h00 locais
(13h00 portuguesas) de segunda-feira.
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Koprivnica, Croácia, 05 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu hoje
29-22 o Congo, na quinta jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na
Croácia, e vai defrontar a Roménia nos "oitavos".
Portugal venceu o embate sem dificuldades, apesar de ter estado a perder na fase inicial da contenda,
mas depois assumiu o comando das operações e venceu com naturalidade.
Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora lusa na partida, ao anotar cinco tentos.
|22:10 Sábado, 5 de Julho de 2014
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Equipa das Quinas não teve dificuldades em derrotar a sua congénere africana na quinta jornada do
Grupo C do Mundial.
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu, este sábado, 29-22 o Congo, na quinta
jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia, e vai defrontar a
Roménia nos "oitavos".
Portugal venceu o embate sem dificuldades, apesar de ter estado a perder na fase inicial da contenda,
mas depois assumiu o comando das operações e venceu com naturalidade.
Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora lusa na partida, ao anotar cinco tentos.
Finda a primeira fase, Portugal vai agora mudar-se para Dugo Selo, onde vai disputar os oitavos de
final frente à Roménia, segunda classificada do grupo D, em jogo agendado para as 14h00 locais
(13h00 portuguesas) de segunda-feira.
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Jovens da
Artística
competem
em Espanha
Andebol
Juvenis

Avelino Conceição
A equipa de juvenis da Artística
de Avanca está, desde quartafeira, na cidade espanhola de
Alicante, onde se encontra a
disputar o Torneio “Cidade de
Elda”.
O conjunto avancanense,
treinado por Tiago Cunha, irá,
até domingo, disputar quatro
encontros. Este é um prémio
para estes atletas, já que muitos
deles ajudaram a equipa de juniores a sagrar-se campeã nacional da II Divisão, e, consequentemente, a garantir a subida à I Divisão Nacional do
escalão. |
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Domingos desportivos
estão de regresso
VOUZELA O município de
Vouzela vai promover pelo segundo ano consecutivo, durante este mês, a iniciativa Domingos Desportivos. O projecto é intergeracional e tem
como principais objectivos
sensibilizar a população para
os benefícios da prática de actividade física e desportiva, aumentar a prática desportiva
junto da população e divulgar
as actividades das associações
desportivas do concelho.
As manhãs serão divididas
em dois blocos de 45 minutos,
durante os quais os participan-

tes poderão participar em três
modalidades distintas. Ao todo,
os participantes terão oportunidade de praticar zumba, basquetebol 3x3, ténis, ténis de
mesa, bootcamp, rappel, gincana de bicicletas, futebol de
rua, HIIT, ginástica, cycling,
dance kids, andebol de rua, fitness, bokwa e karaté.
As actividades estão agendadas para as manhãs dos dias
6, 13, 20 e 27 de Julho, das
10h00 às 12h00 e decorrerão
na Alameda D. Duarte de Almeida. A participação é gratuita. |
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Andebol de praia no Pedrógão:
20 anos e toneladas de areia atrás
História Já passaram duas décadas desde que, pela mão do Académico de Leiria, a modalidade
chegou a Portugal. A praia do Pedrógão vivia em festa durante os dias da competição
DR

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T São Pedro de Moel recebe no fim-de-semana a primeira etapa do
Circuito Regional de andebol de
praia. Uma moda que não sai de
moda há 20 anos, quando a praia do
Pedrógão acolheu a primeira prova
da variante disputada em território
luso. O Académico de Leiria, foi o
responsável por trazer o evento
para Portugal: Conseguiu que os
nomes mais importantes da modalidade não resistissem aos encantos que, então, faziam da única
estância balnear do concelho de
Leiria um lugar atractivo para os jovens de todo o País.
O Académico de Leiria trouxe a
ideia de Teramo, a 170 quilómetros
de Roma, em Itália, onde pouco
tempo antes competiu num megaevento de andebol, com mais de
uma dezena de milhar de participantes. A modalidade era praticada literalmente em todo o lado:
fosse no meio da estrada, no relvado ou... na areia. “Achei muito
giro”, recorda Luís Pinto, então –
como hoje – presidente do Académico. “Precisávamos de uma coisa
daquelas em Portugal e nós – como
sempre – quisemos ser vanguardistas. É mais fácil angariar apoios
para as modalidades de praia e
queríamos encontrar uma forma
para financiar as nossas actividades.”
Apesar de várias entidades não
terem acreditado na ideia, a verdade é que o Académico avançou.
“Vamos fazer um torneio no Pedrógão e internacional”, disse logo
o dirigente aos responsáveis federativos. Dois jornais de referência –
A Bola e JORNAL DE LEIRIA – acharam a ideia inovadora e logo apoiaram, o que ajudou na divulgação da
primeira edição do torneio. Entre os
atletas que aderiram estavam os
principais craques do ABC de Braga – que na altura dominava o campeonato português – com Carlos Resende à cabeça, mas também outro
nomes míticos como Rui Almeida,
Paulo Morgado, José Miguel Neves,
José Ricardo Costa, Filipe Cruz,
Nuno Marques, Paulo Faria ou
Eduardo Filipe.
“Teve um grande impacto”, recorda Luís Pinto. “As televisões foram fazer reportagens e as pessoas
ligadas à modalidade vieram literalmente de todo o País para conhecer o que raio era aquilo do

FCDEF-UP, os primeiros campeões do Pedrógão, em 1994. Em cima (da esquerda para a direita): Ricardo Tavares, Paulo Queirós,
José Augusto, Paulo Faria e Jorge Borges (Joca). Em baixo: Fernando Leite, Paulo Aguiar, João Teles, Machado e José Vieira.

25 a 27 de Julho
O regresso das trutas
A edição deste ano do torneio do
Pedrógão, organizado pela
Associação de Andebol de Leiria,
é a quarta e última etapa do
circuito regional e irá contar com
a presença de vários dos nomes
mais emblemáticos da
modalidade. Alguns deles foram
muito felizes naquele areal.
Carlos Resende, Carlos Matos,
Sérgio Morgado, Ricardo
Andorinho, Eduardo Filipe,
Ricardo Costa, o presidente da
Associação de Andebol de Leiria,
Mário Bernardes, e o árbitro
internacional Ivan Caçador fazem
parte desse lote de referências do
andebol nacional que querem
voltar a dar toda a visibilidade
que aquela competição merece.
“Vamos demonstrar que temos
uma modalidade unida e que fora
dos pavilhões a amizade
prevalece”, explica Ivan Caçador.

andebol de praia. Surpreendeu
tudo e todos. Foram pequeninas
sortes que, todas juntas, fizeram daquele um grande evento.” Os melhores jogadores nacionais também adoravam o ambiente do Pedrógão e as condições de excepção
que lhes eram oferecidas. “A discoteca Locopinha fazia grandes
festas e os mais conhecidos tinham
tudo à borla. Também lhes pagávamos as dormidas. Eles adoravam o torneio”, salienta Luís Pinto,
que revela que o primeiro troféu –
de porcelana vinda expressamente
de Itália “propositadamente para
ser completamente diferente – custou mais de mil euros. “Foi mesmo
à grande”, completa.
A grande vencedora nesse já longínquo anos de 1994 foi o FCDEFUP que, como o nome indica, era
composto por alunos da então Faculdade de Ciências do Desporto e
Educação Física da Universidade do
Porto – hoje Faculdade de Desporto – que eram, em simultâneo, destacados praticantes de andebol. A

boa notícia é que entre entre ilustre lote de atletas estava um leiriense, de nome Paulo Aguiar, hoje
com 42 anos, que se tinha deslocado para Norte para estudar e continuar a praticar a modalidade que
tinha aprendido no AC Sismaria.
“Estamos a falar de 20 anos, 20 quilos e 20 milhões de cabelos atrás”,
atira, em jeito de brincadeira. “Ganhámos os jogos todos. Adaptámo-nos melhor às regras. Resolvemos muito bem a inferioridade numérica na defesa e fomos eficazes
no ataque. O espírito de grupo era
fantástico. Ainda hoje tenho ali
grandes amigos. Foi limpinho”, recorda o então jogador do Maia, ele
que foi um dos que mais publicitou
o evento e ajudou a trazer alguns
craques. “Lembro-me de o nosso
guarda-redes ser excluído e ter de
ir à baliza durante dois minutos. O
Filipe Cruz quase que me acertava
num 7 metros...”
Paulo Félix, hoje treinador do
Colégio João de Barros, de 39 anos,
era um andebolista de referência e

também participou na primeira
edição da competição. “O Pedrógão
era bem diferente de hoje. Pelo
menos nos dias de andebol de praia
estava completamente à pinha e as
discotecas enchiam. Era um evento social”, recorda o professor. “Os
aéreos e a descoberta da modalidade e das suas estratégias” era,
ainda assim, “o mais cativante”, explica Paulo Félix. “Também tinha a
questão dos contra-ataques. Um
jogador de andebol indoor não estava habituada e era uma adrenalina enorme.”
Hoje, as coisas estão bem diferentes. Antes não havia piruetas,
hoje há. Mas o andebol de praia
continua a cativar imensas pessoas, mas só agora os melhores
atletas regressam aos poucos à modalidade, depois de anos e anos de
impedimentos pelos clubes de referência. A presença de Rui Silva e
Pedro Portela nos Raccoons d'Areia,
equipa campeã nacional na temporada passada, é qa prova que, aos
poucos, o paradigma está a mudar.
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Andebol Sismaria
mantém-se na 2.ª
Divisão
A época terminou com uma derrota
em Tavira, mas o Atlético Clube da
Sismaria já tinha garantido a
manutenção na 2.ª Divisão há duas
semanas, pelo que continuará a ser
o principal embaixador do andebol
sénior masculino na região na
temporada 2014/15. Para a próxima
época são esperadas algumas
mudanças de monta, tanto ao nível
do enquadramento técnico como
do grupo de jogadores, para
reaproximar a equipa do topo.
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