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CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITÁRIO PROSSEGUE HOJE EM GUIMARÃES

Portugal e Roménia lutam pelas ‘meias’
ANDEBOL
| Ana Marques |

Após o dia de paragem na competição no Campeonato Mundial
Universitário de Andebol 2014,
dia livre em que as selecções
aproveitaram para descansar,
passear e disfrutar do que Guimarães tem para oferecer ou até
para conhecer outros locais de
Portugal, a competição volta hoje à acção com os jogos dos
quartos-de-final da prova.
A equipa lusa masculina, que
continua na luta pelo título
mundial, discute o lugar nas
meias-finais com a formação da
Roménia.
Após o desalento que foi a Selecção Nacional Universitária
feminina ter ficado pelo caminho na luta pelas medalhas,
acompanhada das selecções da
Polónia e Uruguai, a equipa
masculina continua na luta e as
medalhas são o objectivo traçado. Para a equipa de Gabriel
Oliveira, o título mundial é “o
sonho a realizar”.
A competição volta hoje à

acção e na fase do ‘mata-mata’os
erros pagam-se caros: quem falhar perde o acesso ao pódio, e
por isso as equipas não vão facilitar. Os jogos prometem muita
garra e emoção, está em jogo um
lugar na fase seguinte e só oito
equipas (quatro masculinas e
quatro femininas) têm lugar
reservado.
Assim, nos quartos-de-final da
prova, na vertente masculina vão
medir forças a Espanha, que tem
pela frente a República Checa
(campeões em titulo), o Brasil
disputa o lugar com o Egipto, a
Rússia tem no lado oposto do
terreno de jogo a China Taipé e
Portugal joga frente à Roménia.
No feminino, os jogos são entre Roménia e Espanha, Brasil
frente ao Japão, Coreia discute
com o México e a Rússia enfrenta a República Checa (campeãs em título).
Quanto à equipa das quinas
feminina vai discutir um lugar
entre os últimos da classificação
geral (do 9.º ao 11.º lugares)
defrontando a selecção do Uruguai

NUNO GONÇALVES

Portugal disputa hoje a presença nas meias-finais da competição, num confronto com a Roménia
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Ana Marques coloca
um ponto final na carreira
Andebol
1.ª Divisão Feminina

DECISÃO Ana Marques, aos 24
anos, anunciou, ontem, que colocou um ponto final na sua
carreira de andebolista. A ponta-esquerda, natural de Pombal
(jogou no Colégio João de Barros), mas que fez parte do plantel
doAlvarium/Love Tiles que, nas
últimas duas épocas, se sagrou
bicampeão nacional, tomou
esta decisão depois de
ter sido operada
ao joelho, na
sequência
de uma lesão grave.
A jovem, que
chegou a
internacional A,
revelou a
decisão
na sua

página do Facebook. “Obrigada
Andebol. Obrigada a todos os
que me acompanharam
neste capítulo tão feliz da minha vida”,
pode lerse na sua
curta declaração. |
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ANDEBOL: NACIONAL DA II DIVISÃO
Arsenal da Devesa estreia-se
em São João da Madeira
O Arsenal da Devesa estreia-se no campeonato
nacional de andebol da segunda divisão no pavilhão
da Sanjoanense, ditou o sorteio realizado na sede da
Federação de Andebol.
Depois de uma época em grande no ano de estreia
no campeonato nacional da terceira divisão, o conjunto
bracarense tem, esta época, nova estreia, mas agora
na 2.ª divisão nacional, prova que arranca no dia 13
de setembro.
O primeiro jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite será no
dia 20 de setembro, frente ao Gaia.
Destaque, ainda, para o dérbi da primeira jornada,
que coloca frente-a-frente o Fermentões e o AC Fafe.
O que ditou o sorteio para a primeira jornada: MarítimoFC Porto B, Gaia-Académico, Sanjoanense-Arsenal da
Devesa, Avanca-Boavista, Santana-S. Bernardo, Fermentões-Fafe e São Paio Oleiros-S. Mamede.
Na segunda jornada, dia 20 de setembro, os jogos são:
Marítimo-FC Porto B, Académico-Marítimo, Arsenal-Gaia,
Boavista-SP Oleiros, S. Bernardo-Avanca, Fafe-Santana
e S. Mamede-Sanjoanense.
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EM GUIMARÃES
Mundial universitário
prossegue hoje
Após o dia de paragem no campeonato mundial universitário de andebol que está a decorrer em Guimarães,
a competição regressa hoje com os jogos dos quartos
de final. A equipa lusa masculina, que continua na luta
pelo título mundial, vai discutir o lugar nas meias-finais
com a formação da Roménia.
Nos quartos de final da prova, em masculinos, vão
medir forças a Espanha que terá pela frente a República
Checa (campeã em titulo), o Brasil disputará o lugar
com o Egito, a Rússia bate-se com a China Taipé e
Portugal jogará frente à Roménia. No feminino, os
jogos serão entre Roménia e a Espanha, Brasil frente
ao Japão, Coreia “discute” com o México e a Rússia
enfrenta a República Checa (campeã em titulo).

Página 4

A5

ID: 55196319

08-08-2014

Tiragem: 37548

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,46 x 18,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 5

A6

ID: 55196297

08-08-2014

Tiragem: 37548

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,47 x 9,71 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 6

A7

ID: 55180943

07-08-2014

Tiragem: 8000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,01 x 33,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Equipa feminina fica pelo caminho
CHEGOU AO FIM A FASE DE GRUPOS do Mundial Universitário de Andebol, que decorre em Guimarães. Selecção nacional
feminina ficou pelo caminho no acesso às medalhas, depois de ter voltado a perder, frente às russas, por 28-30.
MUNDIAL UNIVERSITÁRIO
| Ana Marques |

Mundial Universitário de Andebol chega ao fim da fase de grupos. O tempo corre e, ao terceiro
dia da competição no Campeonato Mundial Universitário de
Andebol 2014, já foram conhecidas as oito equipas masculinas
e oito femininas que passaram à
fase seguinte da prova, os quartos-de-final.
Quanto às selecções nacionais
universitárias, enquanto a masculina já tinha garantido o acesso à fase seguinte, a feminina
voltou a perder, ontem, frente às
russas (28-30), ficando pelo caminho no acesso às medalhas.
Numa competição que é universitária, as equipas têm demonstrado qualidade de verdadeiros profissionais e os jogos
têm feito vibrar o público presente nos palcos do evento.
Muita luta, muita garra, muita
emoção, muito desportivismo e
alguma desilusão, têm sido as
características deste mundial
que caminha a passos largos para o final, já no próximo domingo.
A equipa nacional universitária
feminina tinha ontem uma prova
“dura” contra as russas, que já tinham garantido o apuramento,
mas o sonho ainda era possível.
Para conquistar o acesso à fase
seguinte, as portuguesas “só” tinham que conseguir empatar ou
ganhar o jogo.
Como referia o seleccionador,
Gabriel Oliveira, antes da partida, “não é fácil mas é possível”.
As atletas nacionais fizeram “tu-

NUNO GONÇALVES

Equipa feminina voltou a perder frente às russas e ficou pelo caminho no acesso às medalhas

do” mas “não chegou”, afirmou
o seleccionador.
Sabendo de início que a equipa
russa era muito forte (ficaram
em primeiro lugar no grupo), a
selecção portuguesa tentou explorar as fragilidades das adver-

sárias.
“Apesar de possantes fisicamente, as russas não são muito
rápidas e apostámos na rapidez
das nossas atletas para as ultrapassar, com inversões rápidas de
bola de forma a conseguir supe-

rioridade nas laterais”, relatou
Gabriel.
A estratégia estava bem estudada, e se na primeira parte as coisas não correram tão bem, chegando o intervalo com as lusas a
perder por cinco bolas (11-16),

na segunda metade do tempo, a
equipa nacional entrou com outra disposição e decidida a dar a
volta ao resultado.
Gabriel Oliveira pediu que
apenas acertassem alguns pormenores e que não desistissem
antes do tempo, com trinta minutos pela frente só tinham que
dar o máximo. E foi o que fizeram, recuperaram para apenas
um golo de diferença (21-22), e
o sonho voltou a ter força. Mais
fortes na defesa e mais objectivas no ataque, as atletas portuguesas pecaram pelos bastantes
remates falhados. Portugal lutou
até ao apito final mas infelizmente não deu. “Morremos na
praia”, declarou Gabriel Oliveira.
A equipa vai agora tentar a melhor classificação possível entre
o 9.º e o 11.º lugares. “É olhar
para a frente, vamos tentar ficar
no 9º lugar”, afirmou o seleccionador.
Na restante competição, o dia
acabou por trazer bastantes surpresas e confirmar algumas suspeitas. No masculino, os resultados foram favoráveis à China
Taipé (30-33 ao Egipto), ao México (26-29 à Turquia) e à Roménia (32-33 ao Japão). Nos outros dois jogos a Rússia venceu a
Rep. Checa (20-23) e o Brasil levou a melhor sobre os espanhóis
por 32-28. No feminino, as japonesas ganharam o confronto
com as mexicanas (32-38), as
coreanas venceram as uruguaias
(28-19), as checas perderam
contra brasileiras (28-30) e as
romenas triunfaram frente às polacas (24-21).

+ mais
Hoje é dia de descanso
no Mundial Universitário
de Andebol que decorre
em Guimarães.
A competição recomeça
amanhã com a luta pelos
lugares nas meias-finais.
Equipa masculina
portuguesa já tinha
garantido a presença
na próxima fase.

NUNO GONÇALVES

Treinador da selecção portuguesa feminina, Gabriel Oliveira, considera que a equipa “morreu na praia”
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Colégio João de Barros
garante três reforços
Andebol
Feminino

O Colégio João de Barros assegurou três reforços para a
época 2014/2015. Trata-se da
ponta-direita Francisca Marques (ex-Juve Lis), a lateral-esquerda Natalina Melo (regressa
ao clube após uma época sem

jogar) e a pivot Leticia Cobo
Ruiz (ex-Prosetecnisa Zuazo,
Espanha).
O clube pombalense continuaà procura de reforços, sobretudo para a primeira linha.
De saída do clube das Meirinhas estão Paula Malcato, Ludmila, Dulce Pina e Inês Catarino
(termina a carreira). C. R. |
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Pedro Portela nomeado para
melhor jogador do ano
D.R.

Andebol
Sporting

José Roque
O leiriense Pedro Portela foi
nomeado pela Federação de
Andebol de Portugal para a
eleição do melhor jogador da
época 2013/2014, numa Gala
que vai decorrer no dia 31 de
Agosto. O ponta-direita de 24
anos que actua no Sporting vai
'lutar' pelo prémio juntamente
com Gilberto Duarte (FC
Porto) e Pedro Seabra (ABC).
Este é um reconhecimento
público da excelente época do

Portela ficará a conhecer a decisão no dia 31 de Agosto

atleta que fez a formação no
Académico de Leiria até aos 17
anos, antes de rumar ao clube

de Alvalade.
“Fiquei muito contente e é
um orgulho receber esta no-

meação. É um sinal do bom
campeonato que fiz e isto vem
dar-me ainda mais força para
continuar neste caminho”, salientou Pedro Portela.
Em relação aos outros dois
nomeados, o leiriense conhece-os bem já que todos eles
fizeram parte da equipa que foi
vice-campeã europeia em sub20. “São dois grandes jogadores”, ressalvou.
Para o futuro, Pedro Portela,
que irá continuar a representar
o Sporting, diz que o objectivo
passa por “voltar a fazer uma
grande época”, culminando
com a “vitória no campeonato”
ao serviço dos leões e “conseguir a qualificação da selecção
nacional para as fases finais
dos europeus e mundiais de
andebol”. |
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Leiriense nomeado
para melhor
atleta do ano
Pedro Portela | P13
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“Grandes” e equipa
espanhola no Torneio
Internacional de Viseu
Andebol Viseu vai poder assistir ao melhor da modalidade. O 16.º Torneio
Internacional e a Gala de andebol realizam-se a 30 e 31 de Agosto
O pavilhão do Inatel vai ser o
palco de mais um torneio internacional em andebol. Tratase da 16.ª edição e a apresentação oficial decorreu nos jardins do Solar do Dão.
O XVI Torneio Internacional
de Andebol Viseu, a decorrer a
30 e 31 de Agosto e com entradas gratuitas, vai contar com
as três melhores equipas nacionais da modalidade - FC
Porto, Benfica e Sporting - e,
também, com uma das referências espanholas, o Real
Ademar Léon.
Na apresentação do torneio
estiveram o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, o presidente da Federação de Andebol de Portugal
(FAP), Ulisses Pereira, Joaquim
Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu (AAV)
e Guilherme Almeida, vereador do Desporto da câmara viseense. E todos focaram os benefícios que a realização do tão
importante torneio tem para a
modalidade e, particularmente, para a cidade.
A organização está a cargo
da Associação de Andebol de

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Guilherme Almeida, Almeida Henriques, Ulisses Pereira e Joaquim Escada

Viseu e da Federação de Andebol de Portugal, contando
com o patrocínio da Câmara
Municipal de Viseu.
Gala no Teatro Viriato
Já a Gala do Andebol está
marcada para as 21h00 de sábado, 30 de Agosto, no Teatro
Viriato, onde serão atribuídos

os galardões em nove categorias.
Este ano, a animação está a
cargo de quatro grupos culturais de Viseu: Conservatório de
Música Dr. Azeredo Perdigão,
Zunzum Associação Cultural,
Tuna Académica Infantuna Cidade de Viseu e Colectivo Gira
Sol Azul. |

PROGRAMA
30 de Agosto
15h00 - FC Porto-Ademar León
17h00 – Benfica-Sporting
31 de Agosto
15h00 – 3.º e 4.º classificados
17h00 - Final

Página 11

ID: 55180760

07-08-2014

Tiragem: 5000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,24 x 2,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Viseu recebe
as melhores equipas
de andebol do país
e uma espanhola
Torneio internacional | P13
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL EM GUIMARÃES

Equipa feminina de Portugal afastada
Ao terceiro dia do campeonato do mundo de andebol universitário que
está a decorrer em Guimarães, já são conhecidas as oito equipas masculinas e oito femininas
que passaram à fase seguinte da prova, os quartos de final.
Quanto às seleções nacionais universitárias, enquanto a masculina já ontem garantiu o acesso à
fase seguinte, a feminina voltou a perder frente
às russas (28-30), ficando
pelo caminho no acesso
às medalhas.
A equipa nacional uni-

DR

versitária feminina tinha
ontem uma prova “dura”
contra as russas, que no
dia anterior tinham garantido o apuramento,
mas o sonho ainda era
possível.
Para conquistar o acesso à fase seguinte, as portuguesas “só” tinham que
conseguir empatar ou ganhar o jogo. É verdade que
as atletas nacionais fizeram tudo mas não chegou. Sabendo que a equipa russa era muito forte
(ficaram em primeiro lugar no grupo), a seleção
portuguesa tentou explorar as fragilidades das adSelecionador Gabriel Oliveira em diálogo com as atletas lusas

versárias.
A estratégia estava bem
estudada, e se na primeira parte as coisas não correram tão bem, chegando
o intervalo com as “lusas”
a perder por 11-16, na segunda metade do tempo,
a equipa nacional entrou
com outra disposição e
decidida a dar a volta ao
resultado.
Gabriel Oliveira pediu
que apenas acertassem
alguns pormenores e que
não desistissem antes do
tempo, com trinta minutos pela frente só tinham
que dar o máximo. E foi o
que fizeram, recuperaram
para apenas um golo de diferença (21-22), e o sonho
voltou a ter força.
Mais fortes na defesa e
mais objetivas no ataque,
as atletas portuguesas pecaram na finalização. Portugal lutou até ao apito fi-

nal mas, não deu.
A equipa vai agora tentar a melhor classificação possível entre o 9.º e
o 11.º lugares.

Hoje é dia de descanso no campeonato, que
recomeça amanhã com
a luta pelos lugares nas
meias-finais.
DR

Um ataque da seleção portuguesa

Na restante competição,
o dia acabou por trazer
bastantes surpresas e confirmar algumas suspeitas.
No masculino o dia começou com os jogos do Egito frente à China Taipé, a
Turquia contra o México
e o Japão opôs-se à Roménia.
Os resultados foram favoráveis à China Taipé (30-33), ao México (26-29) e
à Roménia (32-33).
Nos outros dois jogos
a Rússia venceu a Rep.
Checa (20-23) e o Brasil
levou a melhor sobre os
espanhóis por 32-28.
No feminino, as japonesas ganharam o confronto
com as mexicanas (32-38),
as coreanas venceram as
uruguaias (28-19), as checas perderam contra brasileiras (28-30) e as romenas triunfaram frente às
polacas (24-21).
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João Antunes larga a bola de andebol
para agarrar cobras e lagartos
Mudança Aos 26 anos, o andebolista internacional deixou o andebol profissional e irá dedicar-se a
tempo inteiro à sua verdadeira paixão: a medicina veterinária
DR

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleleiria.pt
T Era dos nomes mais conceituados do andebol português, um
dos jogadores em que o seleccionador nacional Rolando Freitas
mais confiava para defender as
cores lusas. Teve, também, papel
fundamental nas vitórias da equipa sénior do Sporting no último
par de anos, designadamente a
conquista de duas Taças de Portugal. E agora, aos 26 anos, com
mais de uma centena de internacionalizações e outras tantas por
alcançar, surge a despedida dos
pavilhões. Demasiado cedo, João
Antunes? “Com certeza”, admite,
mas a verdadeira paixão, realça,
sempre foram os bichos. O curso
de Veterinária, que tem estado em
stand by, tem mesmo de ser acabado e a Welcome to the jungle, a
loja de animais exóticos que abriu
em Março, em Lisboa, precisa de
todo a atenção.
João Antunes sabe que ainda tinha muitos anos como atleta profissional pela frente. As suas características antropomórficas faziam dele uma pérola no meio andebolístico português. Só que
“depois de muito ponderar”, o jogador optou por outros caminhos. O Sporting quis renovar e o
Benfica pretendeu dar uma facadinha no rival da segunda circular e voltar a contar com os seus
serviços. Sem sucesso, contudo.
“Acima de tudo, a decisão prendeu-se com o facto de não ter
chegado a acordo com nenhum
clube. Propostas havia, estive inclusivamente perto de ir jogar
para a Noruega, mas as condições teriam de ser as que pretendia.”
Pensou, pensou, pensou. Resolveu colocar as várias possibilidades em cima da balança e
achou que era hora de deixar para
trás o andebol e seguir com aquilo que sempre se viu a fazer: viver
para os animais. “No andebol, os
meus amigos sabem que o andebol não é a minha paixão. Por
isso, resolveu cortar radicalmente com o desporto de alta competição, porque o surf e as futeboladas com amigos vão estar
sempre presentes. “Tinha de ser
já. Faltam-me 4 anos para acabar
o curso e não quero atrasar-me
mais. Noutros tempos preferi o
desporto à faculdade, agora já

Sonho de criança
Amor aos animais
exóticos
É desde pequeno, muito
pequeno, que João Antunes
tem um enorme apreço por
animais. “O meu avô tinha
muitos, sempre gostei de estar
perto deles”, conta. O destino
estava traçado. Queria ter
muitos animais, tomar conta
deles e tratá-los, se fosse caso
disso. O sucesso desportivo ao
mais alto nível, o talento que
revelou dentro de um campo de
andebol, acabou por adiar esse
sonho, mas nunca o pôs em
causa. “Desde pequeno que
quis ser veterinário”, explica o
ex-jogador. Era, aliás, “das
coisas mais certas que tinha na
vida”.
Quando saiu de Leiria e foi
viver para Lisboa, o entusiasmo
pelos bichos tornou-se ainda
mais intenso e João Antunes
acabou por ficar fã de animais
exóticos. Uma viagem a
Amazónia teve um papel
relevante nessa paixão que,
revela, é partilhada com o pai.
Pensou ter iguanas, mas o
primeiro animal
verdadeiramente exótico que
teve foi um dragão barbudo,
um réptil originário da
Austrália, extremamente
sociável. Depois, teve uma
cobra do milho, uma serpente
não venenosa. Alguns amigos
assustam-se, mas João Antunes
quer mesmo fazer disso a sua
vida. E a loja Welcome to the
jungle, em Lisboa, é a
concretização de um sonho que
só vai terminar quando
terminar o seu curso e puder
criar o seu hospital para
animais exóticos.

Amor por animais vem do tempo de criança
não é assim”, afirmou o futuro veterinário. “Abri uma loja e tenho
de me envolver a sério nos estudo
para, como espero, um dia abrir
um hospital veterinário para animais exóticos.” Por outro lado,
adianta, “a conjuntura não ajuda
em nada” o andebol. “Cada vez há

mais cortes nas modalidades e
chegou a um ponto que que já
não vale a pena.”
No Europeu de sub-20, em
2008, João Antunes foi considerado o melhor pivot da sua idade,
numa carreira em que fez os primeiros remates na Juventude do

Lis, cresceu enquanto atleta no AC
Sismaria e rumou à Luz, onde se
fez jogador de primeira pelas mão
de Aleksander Donner. Jogou ainda Belenenses, no Madeira SAD e
as duas últimas temporadas fê-las
de leão ao peito. O palmarés é de
respeito. Além de 130 internacio-

nalizações, foi campeão nacional
pelo Benfica e ganhou duas Taças
de Portugal e duas Supertaças
pelo Sporting. O currículo, muito
provavelmente, vai mesmo ficar
por aqui. Esta é um porta que
João quer ver fechada. Definitivamente.
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Revalidaram título nacional de andebol de praia conquistado no ano passado

Meninas 100 ondas continuam rainhas do areal
DR

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
 Surpresa? Não se pode dizer que
tenha sido, mas às meninas das
100 ondas (N Belchior/Académico
de Leiria) deve ter sabido tão bem
como se tivesse sido o primeiro título nacional dos seus currículos. Mas não foi, muitas destas
atletas são das multitituladas no
andebol de praia nacional e repetiram o troféu conquistado no ano
passado, em Sesimbra. Desta vez,
foi em Esmoriz. Depois de um circuito regional de Leiria em que
triunfaram em três das quatro etapas, chegaram à fase final e foram
vitórias atrás de vitórias. “Foi muito mais difícil do que o ano passado pelas várias indisponibilidades que tivemos, mas mesmo assim vencemos todos os jogos por
2-0 e só na final é que tivemos dificuldades”, explica uma das jogadoras da equipa, Bárbara Nunes.
“Foi um título inteiramente me-

100 ondas venceram todos os jogos que disputaram
recido pela superioridade que demonstrámos durante todo o circuito. O segredo é termos um grupo forte, muito unido e... sem on-

das. A organização e capacidade
de superação foi decisiva.”
A equipa apresentou-se em Esmoriz com um plantel reduzido a

sete atletas, em virtude de dois dos
elementos terem sido chamados a
representar Portugal no Mundial
universitário. Situação que, segundo Bárbara Nunes, é reflexo
de um “mau planeamento”, com
“sobreposição de datas”, que já
impediu as 100 ondas de representarem Portugal no circuito europeu de andebol de praia, pois,
nessa altura, o clube de pavilhão da
maioria das jogadoras, o Colégio
João de Barros, disputava a meiafinal do playoff da 1.ª Divisão. “Prejudicou muito o espectáculo do
andebol de praia e algumas equipa,
em particular a nossa. Esperamos
ser possível este ano participar no
Europeu.”
Em 2013, as equipas de disputam
o circuito regional de Leiria tinha
conquistado os títulos de todos os
escalões – quatro – mas desta vez ficaram-se pelos de masters, dedicado aos atletas seniores, com os títulos de rookies a fugirem para outras associações. E se nas senhoras

venceram as 100 ondas, nos homens o triunfo coube aos Vakedo
Gaw, uma equipa de Aveiro que
opta pelas praias da região para jogar andebol. Os campeões do ano
passado, os Raccoons d'Areia, vencedores do circuito regional masculino, acabaram por concluir a
prova na terceira posição.
“Estamos um pouco tristes porque queríamos, merecíamos e podíamos ter ido mais longe, mas orgulhosos do nível de jogo que
apresentamos que foi, inclusivamente, elogiado por várias pessoas
que acompanharam os jogos”, explica Filipe Oliveira, membro da
turma de Leiria. “No andebol de
praia a sorte acaba por ser um
factor importante e foi isso que
nos faltou. Na meia-final estivemos sempre à frente e num momento tudo mudou. Teremos naturalmente de pensar e planear a
próxima época com maior antecedência e tentar participar em
provas no estrangeiro.”
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Andebol Pedro
Portela nomeado
para jogador do ano
O andebolista do Sporting Pedro
Portela foi nomeado pela Federação
de Andebol de Portugal (FAP) para o
prémio de melhor jogador do
campeonato português da
temporada passada. O atleta
formado no Académico de Leiria,
de 24 anos, integra a lista com Hugo
Gilberto, do FC Porto, e Pedro
Seabra, do ABC de Braga. Será na
Gala do Andebol, a 30 de Agosto,
em Viseu, que será entregue o
prémio.
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Portugal, Espanha, Suécia e Noruega
disputam torneio “Scandibérico”
Mêda, Pinhel e Figueira de
Castelo Rodrigo acolhem, entre
hoje e sábado, o torneio internacional de andebol juniores
“Scandibérico” que será disputado pelas seleções de Portugal,
Espanha, Suécia e Noruega.
As primeiras partidas jogamse no pavilhão gimnodesportivo
da Mêda e vão opor a Suécia a
Espanha (19 horas) e Portugal
à Noruega (21 horas). Amanhã,
a competição muda-se para a
“cidade-falcão” que recebe os
encontros Noruega-Espanha
e Portugal Suécia, no mesmo

horário no pavilhão multiusos.
A última jornada do torneio
acontece sábado no pavilhão dos
desportos de Figueira de Castelo
Rodrigo, onde estão agendados
os duelos escandinavo (NoruegaSuécia), pelas 17 horas, e ibérico
(Portugal-Espanha), às 19 horas.
A competição é organizada pela
Federação de Andebol de Portugal, em parceria com a Associação
de Andebol da Guarda e com os
municípios anfitriões, no âmbito
de um estágio da seleção lusa de
juniores que terminou ontem em
Figueira de Castelo Rodrigo.
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Andebol

Atletas dos blues festejam o final
de época com grande diversão
Decorreu, no penúltimo fim-desemana de Julho, a festa de encerramento da época 2013-2014
da secção de andebol do CD
Feirense.
Habitualmente, esta festa era realizada um pouco mais cedo, aproveitando o período das festas dos
Santos Populares, nomeadamente
do S. João, no entanto, este ano,
as competições desportivas decorreram até mais tarde devido,
essencialmente, à presença da
equipa de Iniciados deste clube na
fase final do campeonato nacional
e a presença das duas equipas
de Minis, no Encontro Nacional,
na Maia.
A festa de encerramento da época
de andebol do CDF decorreu na
Escola Secundária e teve diversão
para todas as idades. Presentes, estiveram atletas de todos os escalões
de formação, familiares, amigos,
directores, treinadores e até atletas

de equipas adversárias.
Para os mais velhos, os jogos populares foram o prato forte e para
os mais novos as actividades foram
bem mais radicais.
Encerrou, assim, mais uma época
desportiva com bastante êxito, com
destaque para o regresso da equipa de Juvenis do CD Feirense, ao
Campeonato Nacional da I Divisão,
e pelo terceiro lugar alcançado pela
equipa de Iniciados, no Campeonato Nacional.
Naturalmente que, com os resultados alcançados, as responsabilidades aumentam e a próxima época
está já em preparação com evidente
reforço da aposta nos diversos escalões de formação, todos eles com
mais de uma equipa em competição. O CD Feirense terá portanto
os diversos escalões em prova
com equipa “A” e “B”, assegurando
assim competição, regularmente, a
todos os atletas.
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