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Benfica assegurou terceiro lugar - O Jogo
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Encarnados venceram em Braga (31-33) e fecharam o Nacional ganho pelo FC Porto ficando à frente
do ABC.
Terminou esta noite o Campeonato Nacional Andebol 1, com o Benfica a vencer o ABC, em Braga,
assegurando o terceiro lugar.
FC Porto, Sporting, Benfica e ABC asseguraram os quatro primeiros lugares, pela ordem indicada, e a
presença nas competições europeias da próxima época.
A vitória do Benfica sobre o ABC, por 31-33, no segundo jogo do play-off de atribuição dos terceiro e
quarto lugares, valeu-lhe o último lugar do pódio. Ao intervalo, a equipa lisboeta vencia por 12-14,
depois de ter conseguido um parcial de 0-4 nos últimos sete minutos do primeiro tempo.
No início da segunda parte, o resultado chegou ao desnivelado 12-17, em resultado dos 10 minutos
que o ABC esteve sem marcar. Os bracarenses reagiram, mas a vitória do Benfica já não estava em
causa
António Areia foi o melhor marcador (11 golos, seis de livre de sete metros), seguido de Nuno Grilo e
Elledy Semedo, ambos com seis.
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Benfica garante terceiro lugar no campeonato após vencer ABC (33-31) 23:16 - 2905-2015
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29-05-2015
O Benfica assegurou, esta sexta-feira, o terceiro lugar no campeonato nacional de andebol, ao vencer
o segundo jogo do play-off referente ao 3.º e 4.º lugares, frente ao do ABC, por 33-31.
Depois do triunfo no Pavilhão da Luz, a vitória das águias em Braga dispensa, assim, a realização de
um terceiro jogo para apurar o último lugar do pódio nacional.
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ABC/UMinho recebe hoje o Benfica
e quer vencer na despedida de Teca
SÓ A VITÓRIA INTERESSA. A equipa academista recebe esta noite (21 horas) o Benfica no segundo
jogo de apuramento do 3.º e 4.º lugar do Campeonato Nacional de Andebol 1. Depois de ter perdido o
primeiro jogo em Lisboa, o ABC/UMinho tem de vencer hoje para levar a decisão para a ‘negra’.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Depois do “roubo” na Roménia,
na final da Taça Challenge, a
equipa do ABC/UMinho volta
hoje à carga em mais um jogo
importante para o clube, agora
para o campeonato nacional. Os
academistas recebem o Benfica,
às 21 horas, no pavilhão Flávio
Sá Leite, na segunda partida da
luta pelo 3.º lugar do pódio. E o
ABC está obrigado a ganhar, depois de ter perdido o primeiro
jogo na Luz, para levar a decisão
para a ‘negra’. Carlos Resende
reconhece que o espírito da
equipa não é o melhor, face ao
que se passou na Roménia, mas
conta com o apoio dos adeptos
bracarenses esta noite para obrigar o Benfica a um terceiro jogo.
“Naturalmente não estamos felizes. Nem nós nem os adeptos.
E a cada dia que passa até parece
que estamos piores, pela sensação de injustiça e impunidade
que existe, porque ninguém denunciou o que se passou na Roménia. Nem a EHF, nem nossa
Federação. Ninguém quer saber.
Mas ainda tenho fé que alguém
dê o murro na mesa”, desabafou.
Quanto ao jogo com o Benfica,
Carlos Resende ironizou: “Não
estamos felizes mas temos esperança pois os árbitros que vão
apitar este jogo não são da Macedónia. São portugueses e sérios. Vamos jogar para vencer,
com a dignidade que o clube
merece, os nossos adeptos merecem e também o Benfica merece. O nosso objectivo é vencer

DR

Carlos Resende quer vencer hoje para dedicar o triunfo ao internacional angolano Gabriel Teca que despede-se hoje do ABC/UMinho

“Agradeço a toda a equipa
pela forma como me acolheu, à direcção pela oportunidade, aos adeptos pelo
carinho, e em especial ao
meu grande pai e treinador
Carlos Resende por tudo o
que fez por mim e me ajudou a evoluir. É um grande
homem e grande pessoa.
Este meu período no ABC foi
muito gratificante porque
aprendi muito no andebol
português. Espero voltar
um dia a Portugal para jogar. Agora só quero despedir-me com uma vitória.”
Gabriel Teca

Gabriel Teca, internacional
angolano, contratado em
Janeiro, por empréstimo, ao
1.º de Agosto, termina hoje
a ligação de seis meses ao
ABC/UMinho. Jogador faz
esta noite o último jogo
com a camisola academista
e viaja amanhã para Angola para se juntar à sua equipa anterior onde vai lutar
pelo título nacional angolonoa. Para a despedida
Grabiel Teca, que leva a
equipa do ABC “no coração”,
quer uma vitória, frente
ao Benfica, e pede um
pavilhão cheio de adeptos.

para no sábado (17 horas) dar
mais uma alegria aos nossos
adeptos”, frisou o técnico.
Também presente esteve Gabriel Teca que faz hoje o jogo de
despedida do ABC/UMinho.
Sobre Teca, Resende agradeceu “todo o empenho” que o jogador teve neste período, a “qualidade humana” que tem, a sua
“integração fácil” na equipa, e
destacou que se no futuro houver oportunidade volta a recebêlo de braços abertos. “De certeza
que leva o ABC no coração e nós
também ficamos muito satisfeito
com a sua dedicação. O último
pedido que lhe faço agora é que
nos ajude a vencer amanhã (hoje)”, frisou o técnico, desejando
depois um regresso feliz do Gabriel ao 1.º de Agosto de Angola:
“que seja campeão nacional. É o
que lhe desejo”, finalizou.
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EAC vive época de sonho
Andebol A modalidade no clube estarrejense está em alta. Seniores e Juniores
garantem a promoção à 2.ª e 1.ª Divisões das respectivas categorias
D.R.

D.R.

Seniores vão, agora, discutir o título da 3.ª Divisão Nacional

Juniores festejaram a subida e disputam o título da 2.ª Divisão

Avelino Conceição

jense apresentou a sua candidatura à organização.

O Estarreja Andebol Clube
(EAC) protagonizou, esta época, um feito assinalável, com a
subida de divisão das duas principais equipas. No caso da formação de Seniores, será um regresso à 2.ª Divisão Nacional,
enquanto a equipa de Juniores
assegurou a presença no principal campeonato português da
categoria.
Os seniores do AEC ganharam a aposta feita no início da
época, garantindo a promoção
a três jornadas do final da Zona
1 do Campeonato Nacional da
3.ª Divisão, contando por vitórias os 12 jogos disputados. E
com um lote de jogadores de
grande experiência, o que conferia desde logo qualidade ao
plantel, a equipa estarrejense
demonstrou superioridade sobre a restante concorrência ao
longo da época.
Carlos Arrojado, ex-jogador e
que, como ninguém, “conhece
os cantos à casa”, é o treinador
responsável por este êxito e
confessa que “o objectivo para
esta época era a subida de divisão”, aposta que “se tornou
ainda mais forte” depois de, em

2013/14, o clube ter falhado a
promoção.
Garantida a subida de divisão
e a vitória na zona, o EAC parte
agora para um novo desafio,
em que o objectivo é ser campeão nacional da 3.ª Divisão,
frente ao vencedor da Zona 2 Juve Lis ou 1.º de Dezembro, e
ao representante dos Açores,
que será encontrado este fimde-semana. E mesmo sabendo
que não será tarefa fácil, Carlos
Arrojado assume a ambição de
“querer discutir o título”, numa
disputa de todos contra todos
na fase final que está marcada
para os dias 12, 13 e 14 de Junho
e para a qual o clube estarre-

Equipa júnior disputa
título da 2.ª Divisão
A equipa de Juniores do EAC,
com a subida à 1.ª Divisão Nacional, acabou por alcançar um
marco histórico para o clube, já
que vai disputar, pela primeira
vez, o principal campeonato da
categoria. Um feito que tem
ainda mais expressão pelo facto
de, face ao reduzido número de
jogadores no início da época, as
expectativas não serem elevadas e de o ter conseguido a uma
jornada do final da prova.
Mas com o regresso gradual

Uma história com 18 anos
O ano de 2015 ficará para
sempre como um marco
histórico na vida deste
clube de Andebol, que surgiu em 1981 então com a
designação de Grupo Desportivo da Quimigal, com
ligações à antiga empresa e
com uma perspectiva diferente da realidade actual.
Mas em 1997, passou a cha-

mar-se Estarreja Andebol
Clube e, até aos dias de
hoje, tem a incrementar a
modalidade no concelho,
sendo actualmente um dos
clubes mais representativos
da Associação de Andebol
de Aveiro, tendo várias
equipas a disputar os campeonatos nacionais nos
mais variados escalões. |

de alguns atletas à equipa, o
clube foi alimentando o sonho
da subida que agora se torna
realidade. Admitindo que, face
às dificuldades iniciais, “não
pensávamos na subida quando
arrancámos para este campeonato”, o técnico Joaquim Couto
lembra que, com o decorrer
dos jogos, “fomos conseguindo
resultados para entrarmos na
corrida”, perdendo apenas um
dos dez jogos disputados na
Zona 2.
A equipa pode, agora voltar a
fazer história e “colocar a cereja
no topo do bolo”, já que vai disputar, com a Académica de São
Mamede, o título nacional em
dois jogos, agendados para o
dia 7 de Junho, no Pavilhão Municipal de Estarreja e para o dia
10, no Pavilhão Eduardo Soares,
em São Mamede Infesta.
“Já que chegamos até aqui,
queremos lutar pela conquista
do título nacional”, ambiciona
Joaquim Couto, classificando
2014/2015 como “uma época
de sonho para o clube e para
estes jogadores, que estão juntos há cerca de três anos e treinam juntamente com a equipa
sénior, que também está parabéns pelo feito alcançado”. |
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Seniores e Juniores
em “alta” no EAC
Equipas de Andebol | P30
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Marinha Grande acolhe fase
de apuramento em andebol
Andebol
Feminino

A Marinha Grande recebe este
de 29 a 31 de Maio a 3.ª fase do
campeonato nacional de juniores femininos em andebol,
onde três equipas irão disputar
duas vagas na fase final de atribuição do título nacional.
Foi atribuído à SIR 1.º de
Maio a organização da fase de
apuramento em que a equipa
da casa irá medir forças com

o Leça e o Sports Madeira, para
apurar as equipas que se irão
juntar a Alpendorada e Porto
Salvo na fase final de atribuição do título nacional de juniores femininos.Todos os jogos vão desenrolar-se no Pavilhão Municipal (Nery Capucho), com o seguinte calendário: CA Leça x SIR 1.º de Maio
(dia 29, 20h00), CS Madeira x
CA Leça (dia 30, 16h00), SIR 1.º
de Maio x CS Madeira (dia 31,
12h00).|
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Mais de 100 jovens jogam
andebol em Moimenta

Jovens de quatro concelhos jogam em Moimenta da Beira

Andebol
Andebol 4kids

Mais de uma centena de jovens
atletas dos concelhos de Moimenta da Beira, Tabuaço, Penedono e S. João da Pesqueira
participam amanhã no encontro inter-concelhio ‘Andebol
4kids’, que decorrerá, durante
todo o dia, no Estádio Municipal de Moimenta da Beira.
Jovens com idades entre os
9 e os 11 anos vão competir entre si tentando vencer os jogos
e os troféus em disputa. Cada
concelho participa com duas

equipas. Os encontros terão
início às 9h30, decorrendo até
às 12h00 e prosseguindo da
parte, a partir das 16h00, com
os jogos de apuramento do 1.º
ao 8.º lugar.
O programa inclui, logo a seguir ao almoço, a actuação da
orquestra ‘Master Class’, constituída por alunos e professores. A iniciativa é da Associação
de Andebol de Viseu e na organização estão envolvidos a Câmara de Moimenta da Beira, o
Agrupamento de Escolas de
Moimenta da Beira e a Escola
Prática de Andebol. |
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ANDEBOL
ABC recebe hoje
o Benﬁca
no segundo jogo
do play-off
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Teca faz hoje último jogo pelo ABC

«Pelo menos os árbitros
não serão da Macedónia»

«Aprendi muito
neste clube»

DM

ABC/UMinho recebe hoje o Benfica (21h00) na luta pelo terceiro lugar

Carlos Resende acompanhou Teca na conferência de ontem

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho recebe
hoje (21h00) o Benfica e está obrigado
a vencer para forçar
amanhã ao terceiro jogo
que vai decidir o terceiro
classificado do campeonato. Os academistas perderam o primeiro jogo, em
Lisboa, por 42-37 e estão
obrigados a vencer para
empatar a eliminatória.
No entanto, na conferência de imprensa de ontem o tema dominante foi

O

ainda a arbitragem polémica dos macedónios
que "tirou" a Taça Challenge ao ABC/UMinho
na semana passada. «Pelo menos frente ao Benfica, os árbitros não serão
macedónios».
O técnico Carlos Resende expressou a revolta que existe no balneário
e no clube, bem como teceu críticas à EHF e à Federação de Andebol de
Portugal.
«Parece que cada dia
que passa estamos piores.

Pela sensação de injustiça e de impunidade.
Pela sensação de que, de
facto, em algumas alturas da vida, termos um
comportamento socialmente aceitável de nada vale. A vida está para
aqueles que têm comportamentos inapropriados,
ou seja, para aqueles que
roubam, aqueles que corrompem, para os que se
deixam corromper, para
os que fazem greve por
tudo e por nada porque
é a única forma de serem

ouvidos. Para ser ouvido,
tenho que berrar, insultar
e penso que esse não é o
caminho».
O treinador criticou a
EHF por não se ter feito
representar com o presidente ou um vice-presidente na final e lançou
farpas à Federção Portuguesa. «Também teríamos ficado satisfeitos se
alguém da FAP tivesse lá
estado. E tínhamos ficado
satisfeitos se o site da FAP
tivesse refletido aquilo
que se passou em campo,
mas apenas tinha a marcha do marcador. Não é
assim que na minha casa
defendo as minhas pessoas, quando vejo que estão a ser claramente prejudicadas», disse.

O pivot angolano Teca faz hoje o seu último jogo pelo ABC/UMinho. Mesmo que os academistas vençam e forcem o Benfica ao terceiro jogo,
Teca já não estará para lá para ajudar os seus colegas pois termina o seu período de empréstimo e regressa ao 1.º de Agosto, clube que representa em Angola.
Na hora da partida, Teca agradeceu à estrutura do ABC/UMinho «pela oportunidade» que
lhe foi concedida «em jogar num campeonato
competitivo» como o porttuguês.
«A experiência foi positiva e espero ter outras
no futuro, pois aprendi muito. Quero agradecer
também ao "grande pai" que foi Carlos Resende. Desempenhou o papel de duas pessoas: o de
amigo e o de ditador, isto no bom sentido da palavra, pela exigência com que trabalha».

«Que os academistas
encham o pavilhão»
Para o jogo da despedida Teca gostaria de ver
o pavilhão Flávio Sá Leite lotado e fez um apelo aos adeptos. «Que os academistas encham o
pavilhão, pois o andebol é uma enorme festa»,
disse, o internacional angolano que espera despedir dos adeptos com um triunfo. «Para mim
seria muito importante», destacou.
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Pedro Marques, estudante-atleta da Universidade do Porto, é um dos 16 nomes da lista de
convocados por Rolando Freitas para a Selecção Nacional Universitária (SNU) de Andebol que vai
participar nas Universíadas de Gwangju, na Coreia de Sul, de 3 a 14 de Julho.
"O grupo de convocados tem jogadores que garantem muita qualidade, não só desportiva como
humana. A grande maioria conhece-se bem e já fez um percurso juntos ao longo das Selecções
jovens. Vai ser uma experiência muito enriquecedora para todos", defende aquele que foi nomeado
melhor atleta no Campeonato Mundial Universitário da modalidade em 2014.
São 16 estudantes de sete instituições de ensino superior, orientados pelo seleccionador da
Federação de Andebol de Portugal, Rolando Freitas, que vão protagonizar a primeira participação de
Portugal na modalidade de Andebol nas universíadas. Mas Portugal não é desconhecido nas provas
internacionais e sagrou-se, na época passada, Campeão Mundial Universitário de Andebol.
"O facto de sermos os actuais campeões do Mundo Universitários abre boas expectativas para esta
grande competição. Obviamente que são competições distintas e que o facto de o último Mundial
Universitário ter sido em Portugal foi uma boa ajuda para a conquista do título, mas penso que temos
condições e qualidade para fazer uma grande prova, até porque não vejo outra forma de estar no
desporto, vamos dar o nosso melhor para vencer a competição", exalta Pedro Marques.
A Associação Académica da Universidade do Minho/Universidade do Minho venceu, no passado mês
de Abril, pela sétima vez consecutiva, o campeonato nacional universitário. É, por isso, a instituição de
ensino superior mais representada nesta convocatória. De Braga e Guimarães vão estar Bruno Dias,
Fábio Antunes, Hugo Rosário, Miguel Sarmento, Nuno Rebelo e Nuno Silva.
A Universidade do Porto apresenta-se com os atletas Alfredo Quintana, Carlos Santos, Manuel Borges
e Pedro Marques. Do norte foram também chamados Vasco Santos do Instituto Politécnico do Porto e
Hugo Santos do Instituto Superior da Maia.
Belone Moreira e Pedro Sequeira, da Universidade Nova de Lisboa, Carlos Siqueira, da Universidade
Lusófona de Humanidades e Teconologias, e David Pinto, da Universidade de Lisboa, fecham a lista de
convocados.
A SNU tem prevista a realização de um estágio de preparação em Macau, na última semana de Junho,
antecedendo a chegada a Gwangju, onde iniciará a competição a 6 de Julho.
Quando anunciada a participação portuguesa na modalidade de Andebol, o seleccionador da
Federação de Andebol de Portugal, Rolando Freitas, defendeu que "a oportunidade de participar num
dos maiores eventos desportivos internacionais tem que ser valorizada e vista, em função do
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crescimento que a modalidade tem tido no nosso país em geral, e ao nível da sua prática e
popularidade universitária, em particular".
"O Andebol é tradicionalmente uma modalidade praticada por muitos alunos universitários, com
elevados níveis de formação académica. Por isso, faz todo o sentido que Portugal possa estar
representado com a sua melhor Selecção universitária, e é para nós um orgulho termos essa
primazia", acrescentou.
O sorteio, que decorreu no passado mês de Abril em Gwangju, paralelamente à visita de inspecção,
colocou Portugal no Grupo B juntamente com a República Checa e o Japão.
Nos restantes grupos da competição ficaram: Grupo A - Coreia do Sul, Sérvia, México e Estados
Unidos da América; Grupo C - Brasil, Hungria, Suíça e Israel; Grupo D - Rússia, Turquia e Lituânia.
A SNU de Andebol masculina estará em Gwangju integrada na delegação portuguesa, liderada pela
presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Filipa Godinho, e vai participar também
nas modalidades de Atletismo, Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis
de Mesa e Tiro com Arco.
Carlos Pereira
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A16

Benfica vence em Braga e assegura terceiro lugar
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FC Porto, Sporting, Benfica e ABC/UMinho asseguraram os quatro primeiros lugares e presença nas
competições europeias da próxima época.
José Costa celebra um golo pelo Benfica
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Benfica venceu esta noite o ABC/UMinho por 31-33, no segundo jogo do play-off de atribução dos
terceiro e quarto lugares, conquistando assim o último lugar do pódio.
Ao intervalo, a equipa lisboeta vencia por 12-14, depois de ter conseguido um parcial de 0-4 nos
últimos sete minutos do primeiro tempo.
No início da segunda parte, parcial de 0-3 para a equipa visitante, o que levou o resultado para
desnivelado 12-17 resultante dos 10 minutos que o ABC/UMinho esteve sem marcar.
A vantagem chegou aos nove golos (19-28, aos 52 m.), o ABC/UMinho reagiu muito bem (parcial de
7-2) e entrou nos cinco minutos finais com quatro golos de desvantagem (26-30).
Os derradeiros cinco minutos ainda valeram oito golos (cinco para o ABC e três para o SLBenfica),
terminando a partida com a vitória do SL Benfica por 31-33.
António Areia foi o melhor marcador (11 golos, seis de livres de sete metros), seguido de Nuno Grilo
e Elledy Semedo, ambos com seis, numa partida onde o ABC/UMinho dispôs de quatro livres de sete
metros e aproveitou dois, e o SL Benfica dispôs de Cinco, que aproveitou na íntegra.
Ainda socorrendo-nos da estatística, e no que aos guarda-redes diz repeito, Miguel Ferreira, do SL
Benfica, terminou com 33% e Humberto Gomes, do ABC/UMinho com 25%.
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ID: 59497392
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Tiragem: 5000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 25,36 x 20,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
[ ANDRÉ AREIAS 

Os ‘braços armados’ em
nome do andebol vitoriano
POR JOAQUIM GUERRA

E

ncontrar soluções,
de forma autónoma,
que reforcem a sustentabilidade, a requaliﬁcação do pavilhão e a
competitividade do andebol do Vitória. Este, além
de assumir uma missão
social, é um dos propósitos maiores que originou
a Andgerações, associação
pró-Vitória que promoveu
recentemente, no pavilhão Antoine Velge, a cerimónia da tomada de posse dos primeiros elementos dos órgãos sociais.
Na presença de mais de
meia centena de dirigentes, autarcas, técnicos, jogadores, amigos e adeptos do andebol vitoriano, o presidente da Assembleia-Geral da And-

gerações, João Batista,
deu posse aos 15 elementos que nos próximos dois
anos vão trabalhar com
dedicação para recuperar e promover o dinamismo à volta de uma modalidade que tem 50 anos de
grande tradição no seio do
emblema do Bonﬁm.
“Podemos dizer que a
Andgerações nasceu de
parto natural, sem diﬁculdades, sem complicações.
Nasceu de um esforço
conjugado de pessoas ligadas à história do andebol do Vitória, habituadas
a enfrentar problemas e a
encontrar soluções”, destacou o líder da AG.
João Batista vincou que
“esta associação é um projecto colectivo e apresentar-se-á sempre como um
parceiro amigo de qual-

quer direcção do Vitória,
contribuindo para a criação de mais e melhores
condições materiais que
possa dar mais eﬁcácia à
gestão da secção de andebol”. Um desaﬁo que terá
em vista “contribuir para
que o andebol sénior possa regressar o mais rapidamente à primeira divisão nacional, porque os
vitorianos desejam que
tal aconteça”.

Direcção
confiante
Carlos Silva, antigo andebolista sadino, é o presidente de uma direcção
comprometida com um
renovado futuro do andebol vitoriano, mas a missão da Andgerações abre-se a outros horizontes.
“Vamos envolver-nos em

eventos que permitam
gerar o apoio às iniciativas de promoção da actividade desportiva, mas
também vamos privilegiar a vertente social. Vamos trabalhar com os jovens e fomentar o desporto e assumir tarefas
de responsabilidade social na cidade. A Cáritas
é nossa parceira nesta
caminhada e reconhece a
nossa missão”.
Carlos Silva não dúvida da capacidade de trabalho dos responsáveis
da Andgerações, a qual
gostaria que fosse reconhecida pelas autarquias
locais e forças vivas de
Setúbal. “A bem do desporto, do andebol do Vitória, do Vitória, esta associação garante o máximo empenho e contamos

com todos os que nos
quiserem ajudar”.

Obras previstas
e candidatura
em curso
A certeza de que a Andgerações está focada no
compromisso assumido já
resultou num primeiro e
importante passo. “Dia 1
de Junho deverão arrancar obras de renovação dos
balneários do pavilhão”.
A esse melhoramento,
Carlos Silva revelou a O
Setubalense que a Andgerações conﬁa na aprovação de uma candidatura,
no âmbito de um projecto
da EDP, que visa renovar a
iluminação do pavilhão.
O sonho de promover a
substituição do piso do pavilhão também quer ser
uma realidade.

Orgãos sociais
da Andgerações
2015/2017
Assembleia-Geral
Presidente – João Baptista
Vice-presidente – José Pita
Vogal – António Morais
Direcção
Presidente – Carlos Silva
Vice-presidente – António
Martins
Tesoureiro – José Guimarães
Vogais: Carlos Coré
Carlos Batista
Carlos Costa
Vítor Dias
Conselho Fiscal
Presidente – Fernando
Cunha
Vogais: Carlos Santos
Álvaro Oliveira
Paulo Gato
António Calado
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,66 x 22,31 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
RICARDO GRAÇA

Primeira prova de Paulo Félix será o Europeu de sub-19

Rei do areal
nomeado
seleccionador
de andebol
de praia

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
 Quem jogou com ele diz que era
um artista, um malabarista com a
bola na mão, o rei do improviso que
muitas vezes fintava não só os adversários, mas até os colegas de
equipa. Cresceu em Espinho, o que
lhe deu um invulgar à-vontade nos
desportos de Verão. Fez-se homem
em Leiria, onde a paixão pelo andebol de praia é avassaladora.
Já depois das principais equipas
lusas começarem a apresentar-se
nas competições europeias de clubes com evidente melhoria dos resultados, chegou a vez de Portugal
ser representado por uma selecção
nacional. E quem foi escolhido para
seleccionador? Com a expressão
que a modalidade tem no distrito de
Leiria, dificilmente poderia ser outra pessoa. Paulo Félix. Treinador do
Colégio João de Barros, de Meiri-

O número

2011

foi o ano em que Paulo Félix
representou a equipa do JORNAL
DE LEIRIA nas competições
regionais e nacionais de andebol
de praia

nhas, na variante de pavilhão, e das
bicampeãs nacionais 100 ondas,
de Leiria, no areal, o professor de
Educação Física, de 40 anos, está ligado ao andebol de praia desde o
primeiro torneio que se realizou no
País, precisamente na Praia do Pedrógão, já passaram duas décadas.
Tendo em conta a evolução sus-

tentada do andebol de praia no
País, é natural que novos desafios
surjam. Está na hora de Portugal se
cotar como uma das principais referências do continente europeu.
Pelo menos é nisso que acredita o
novo seleccionador. “Podemos ser
uma potência e vamos trabalhar
para isso”, sublinha Paulo Félix,
que jogou com a camisola da equipa do JORNAL DA LEIRIA no Verão
de 2011.
O treinador nasceu em Espinho e
aos 19 anos mudou-se para Leiria.
No seu currículo soma quatro títulos de campeão nacional de andebol de praia – um enquanto jogador
e três como treinador. Em termos
internacionais, representou a selecção nacional no ano 2000, em
dois jogos frente ao Brasil, disputados no Recife, e participou, enquanto treinador, no European
Beach Handball Tour Finals, em
Lagoa, no ano de 2012, e na Taça dos

Campeões Europeus de Andebol
de Praia, em Gran Canaria, no ano
passado.
“Este nomeação é o reconhecimento de tudo aquilo que já me dediquei a esta modalidade durante
duas décadas”, sublinha Paulo Félix. “O projecto vai arrancar, estamos a tentar encontrar técnicos
para todas as selecções. Queremos
que o andebol de praia seja levado
a sério porque temos excelentes
hipóteses de conseguir bons resultados internacionais.” O objectivo
será, a curto prazo, “entrar em todas
as competições”, seniores e juniores, mas este ano Portugal vai estar
apenas representado na sexta edição do Campeonato da Europa de
Andebol de Praia de sub-19, que irá
ter lugar em Lloret del Mar, Catalunha, de 26 a 28 do próximo mês.
Portugal integra o grupo A, juntamente com Hungria, Croácia, Turquia e Geórgia.
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ID: 59477679

28-05-2015

Tiragem: 15000
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,56 x 7,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol adaptado
APD Leiria joga final
four da Taça
A equipa de andebol de sete em
cadeira de rodas da delegação
de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes
disputa este sábado, no pavilhão
do Instituto Politécnico de
Viseu, a final four da Taça de
Portugal. Nas meias-finais, a
APD Leiria defronta, pelas 10:15
horas, a equipa da Associação
Rovisco Pais. A final está
marcada para as 16:5 horas,
entre os vencedores deste jogo e
da outra meia-final, que opõe
APD Braga e APD Lisboa.
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Área: 5,00 x 29,81 cm²
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Reeleição

Mário Bernardes
lidera andebol
de Leiria por mais
quatro anos
 Presidente da Associação de
Andebol de Leiria há década e
meia, Mário Bernardes foi reconduzido no cargo por mais
quatro anos. O gestor liderou a
única lista que foi a sufrágio,
tendo tomado posse na passada
segunda-feira. “São 50 anos de
vida, 41 de andebol e ainda não
estou farto”, sublinhou o dirigente.
Mário Bernardes disse ao JORNAL DE LEIRIA que todos os
agentes da modalidade são responsáveis “pelos sucessos e insucessos”, “pelas derrotas e pelas vitórias”. “O andebol de Leiria tem conseguido estar sempre
na linha da frente. Desportivamente temos tido, ininterruptamente, clubes com títulos nacionais, equipas nas competições europeias e eventos de dimensão nacional e internacional”, salientou o responsável, só
lamentando “o facto de Leiria
ainda não ter uma equipa sénior
masculina na 1ª Divisão”, a
exemplo do que acontece no sector feminino.
Para o próximo mandato, que
termina em 2018, Mário Bernardes espera “alargar a base de
captação com uma ligação cada
vez maior às escolas”, “promover
a aproximação entre os clubes associados e desenvolver técnicas
de benchmarking”, “fortalecer
as parcerias com o ensino superior”, “aumentar o número de árbitros e reduzir os custos de arbitragem a imputar aos clubes”.
O responsável quer ainda “aproximar o andebol da comunicação
social”, “organizar pelo menos
um grande evento, nacional ou
internacional, a cada ano” e
“consolidar o andebol de praia”,
modalidade da qual tem sido
grande impulsionador.

Órgãos Sociais
Direcção
Presidente: Mário Bernardes
Vice-Presidente: Eduardo
Amaral
Vice-Presidente: António Santos
Secretário: Nuno Marques
Tesoureiro: José Martins
Assembleia Geral
Presidente: Valter Branco
Vogal: José Varela
Vogal: Gonçalo Lopes
Conselho Fiscal
Presidente: João Marques
Vogal: Nuno Cerejo
Vogal: João Gonçalves
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Corte: 1 de 1
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Opinião Pública
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Cores: Cor

Period.: Semanal
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Corte: 1 de 1
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Defesa da Beira
A24
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,43 x 9,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Period.: Semanal
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Corte: 1 de 1

Página 25

Jornal da Lixa (O)
A26
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal
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Corte: 1 de 1
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RV Jornal
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,26 x 18,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Pág: 18
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Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 16,50 x 13,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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