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ANDEBOL COIME-LHES
Os dois filhos de Paulo
Jorge Pereira, selecionador
nacional de andebol, já
estão ligados à modalidade.
Rodrigo, o mais velho, com
19 anos, joga e também é
treinador. André, o mais
novo, de 4, é jogador
itumnimAn

REGRESSA
HOJE AOTRABAlHO
Depois de dois de folga, para
as festividades de Natal, a
Seleção Nacional de andebol
regressa hoje ao trabalho,
concentrando-se de novo no
Luso, para continuar a
preparação para a fase de préqualificação para o Mundial
de 2019. Recorde-se que o
apuramento para o play-off
será jogado em casa, na Póvoa
de Varzim, frente a Chipre
(12 de janeiro), Kosovo (dia
13) e Polónia (dia 14). —Ra.

/0008

Durante a preparação, a
seleção irá disputar um
torneio à Roménia, onde
jogará com a Tunísia e a
equipa da casa ou o Barém.
Já em Portugal, em Avanca,
defrontaria Argentina

***Inicialmente, deixei que
eles fizessem aquilo que gostavam. Recordo, quando nós ainda vivíamos no Porto, que o
Rodrigo, o mais velho, chegou
a treinarfutebolnaAreosa. Depois, quandoviemos para Espanha, ele andava um pouco intermitente e eu forcei um bocadinho o andebol, e o forçar foi
nabasedo 'vaise se não gostares
depois decides'; ele foi e nunca
mais saiu", conta Paulo Jorge
Pereira, selecionador nacional
de andebol, cujos dois filhos,
Rodrigo, de 19 anos, e André de
14, estão já também ligados à
modalidade. Apenas a mãe,
uma espanhola, natural da Galiza, não está diretamente relacionadacom o andebol, embora
acompanhe bastante e se interesse pela atividade do marido
e dos filhos.
"Gostei de experimentar o
andebol. Nunca tinha experimentado e também não conhecia muito bem, só mesmo aquilo que via nos jogos do meu pai
no FC Porto e pouco mais. Coincidiu também ter dois colegas
da turma nos treinos, acabei por
ficar e nunca mais saí", explica
Rodrigo, que nasceu em Vigo,
joga no Chapela e é treinador
nas camadas jovens do Pilotes.
"Eu tive mais influência do
meu irmão. O meu pai não teve
muito a ver com isto. A primeira vez que fui treinar, aqui em
Espanha, não gostei. Treinei
com os maiores, que tinham
uma diferença de um ou dois
anos de mim, tive dificuldade e
no dia seguinte já não voltei",
conta o mais novo. "Mais tarde,
porque o meu irmão era o treinador, tentei de novo. Dessa
vez treinei cornos atletas da minha idade, gostei e fiquei até
hoje", continuaAndré, que joga
no Pflotese admitegostarmais
de atacar dogue de defender".
O pai, Paulo Jorge Pereira,
está ao lado, atento à conversa,
conforme tem estadoatentoao
evoluir do filho. "O André pode
gostar mais de atacar do quede
defender, mas ele, por vezes,
tem melhor atuação defensiva
do que atacante", diz. "Eu re

Af.:friu":11AGEM Paúlo Jorge P
pôs toda a familia ligada ao ande • •
os filhos jogam - o mais velho também
treina e a mulher já é aficionada

Paulo Jorge
Pereira
nasceu em
Amarante
há 52 anos.
Cedo foi
para o Porto
com os pais,
mas vive há
já alguns
anos em
Vigo, sendo
casado com
Montse
Alvarez,
uma galega,
tendo dois
filhos,
Rodrigo e
André

cordo-me que a minha mulher
às vezes combinava com ele
que por cada interceção recebia
uma recompensa, portanto ele
passava o jogo todo não soa defender bem, como a tentar roubar bolas para receber essa recompensa e subir de estatuto
na família", revela Paulo Jorge
Pereira, que, com algum desalento, lembra que não acompanhou tanto os primeiros tempos de Rodrigo, por na altura
trabalhar fora, quando esteve
e m Ango b e naTunis
. ia. "Eu comecei a treinar com 17 anos.
Quem me dera a mim, quando
comecei a dar treinos, ter uma
pessoa em casa para me ajudar", diz depois Paulo Jorge,
ainda a propósito de Rodrigo,
que começou a carreira aos 16,
um ano mais novo...

P- ' Treino com
amigos galegos
No dia em que O JOGO
visitou Paulo Jorge
Pereira, o selecionador
tinha umas partidas de
padel marcadas com uns
amigos. O treinador
português jogou hora e
meia seguida. "Hoje foi
duro, não perdemos
nenhum jogo e isto foi
sempre a andar", disse,
explicando: "Faço atividade fisica todos os dias,
entre o padel e a natação."
Após os jogos, cumpriu-se
a tradição e Paulo Jorge e
os amigos acabaram a
beber 'una cana' (cerveja).
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NO SANGUE
"O Rodrigo está
numa idade em
que não sabe o
que quer fazer. A
minha obrigação
é que ele fique
esclarecido cio
trabalho que e
preciso para se
ser profissional"

Ima
Min
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'Digo-lhe que são
uma minoria os
treinadores que
conseguem viver
do andebol"

credito que a
dedicação plena
é a chave, não
acredito naqueles
treinadores • e
têm outras
coisas • a fazer"

Paulo Jorge Pereira vive em Vigo,
estar com o pai
vai
muito
ao
Porto
mas

111123111a:

Uma aposta de risco
que está a ter êxito
aos Paulo Jorge Pereira foi o
primeirotreinadorportnguês
de andebol a arriscar uma carreira profissional. "No FC Porto, propus ao Professor Magalhães ser profissional e aquilo
que exigia a mais era acrescentar o vencimento que tinha na escola, mas não aconteceu", recorda, recuando a
2003. "Depois, o Cangas andava à procura de treinador e
eu aceitei. Estive lá só meia
época e, além disso, houve
dificuldades em termos administrativos para eu poder
deixar a escola. Colocaramme entraves no pedido de li-

„Se
dia sem ter feito
algo para a
Seleção, para
mim não ia
Todos os dias
trabalho para a
Seleção"

cença de curta duração, o Ministério da Educação não mo
cedeu e perdi o meu lugar no
quadro de escolas como professor de Educação Física, que
já tinha há 12 anos", prossegue. "Cada vez mais penso
que quando acreditamos
mesmo que vamos conseguir
atingir algum patamar, nós
conseguimos. Posso dizê-lo
porque o vivi na pele. Tomei
a decisão de abandonar o meu
lugar fixo no Ministério da
Educação para ser treinador
profissional, corri esse risco e,
hoje, felizmente, posso decidir onde quero trabalhar."

"Conto ter um
preparador físico.
Acredito que a
Federação está a
trabalhar nisso"
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RODRIGO Filho mais velho do selecionador tem uma
meta, admite dificuldades, mas conta com o apoio do pai

"Gostava de ser
Começou a ajudar o pai,
"nem que fosse só a colocar
os cones", e agora quer
seguir-lhe o exemplo.
Rodrigo é adepto da escola
nórdica e, sem poder
referir Paulo Jorge, é fá de
Pascoal e Dujshebaev
»o Seguir as pisadas do pai é
algo que Rodrigo pretende fazer. Aos 19 anos, já leva três
como treinador, acumulando
essas funções, que desempenha no Octavio Pilotres Posada, com as de jogador, no Chapela, ambos clubes deVigo.
"O que me levou a ser treinador foi vero meu pai e sempre ter admirado essa função.
Ajudava o meu pai, nem que
fosse só a colocar os cones, e
fui gostando cada vez mais",
recorda o filho mais velho do
selecionador nacional português que, ainda bastante
novo, já tem noção de que o
caminho a percorrer não é
fácil. "Gostava de ser treinador profissional de andebol,
mastenhoquetrabalharmuito para isso", reconhece.
"Costumo ver os jogos do

Rodrigo Pereira dá indicações durante o treino
meu pai, mas nunca lhe aponto erros, porque ainda não sou
ninguém para o fazer. Ele

"Costumo ver os
jogos do meu pai,
mas nunca lhe
aponto erros"
Rodrigo Perdra
Filho mais velho de Paulo Pereira

sabe mais dogue eu, isso é indesmentível", continua Rodrigo, admitindo que o contrário já acontece: "Ouço
muito os conselhos do meu
pai, gosto de ouvir o que tem
para me dizer, mas a preparação dos treinos só lhe mostro
depois de estar pronta."
Adepto da "escola dinamarquesa, por praticar um andebol mais veloz", Rodrigo, sem
poder nomear o pai, refere-se
a "Xavi Pascoal ou Talant
Dujshebaev" como referências.

Craque com o dedo paterno
André joga nos
iniciados, mas também treina nos
juvenis e o pai reconhece-lhe talento
••• André tem 14 anos, joga
nos iniciados do Pilotes Posada e treina no respetivo escalão e no que está acima, os juvenis, sendo que no ano passado treinava e jogava em
ambos. "O facto de o meu pai
ter o estatuto que tem na modalidade não me pesa nada. Às
vezes, peço-lhe para me dar
uma dicas, mais nada", dizAndré, a quem Paulo Jorge Pereira augura um bom futuro.
"O André tem algumas possibilidades. Eu tenho tido a
oportunidade de oseguir, mais
dogue segui o Rodrigo, e estou
atentar ajudar afazer dele um
jogador melhor", admite. "Fisicamente, eleja tem uma certa predisposição para a moda-

"

André Pereira prepara o remate

"As vezes, peço-lhe
para me dar umas
dicas, mais nada"
André Pereira
Filho mais novo de Paulo Pereira

lidade, depois é forte mentalmente, nunca desiste, é ambicioso, perseverante e determ finado no compromisso com os
objetivosquecria", enumera o
selecionador nacional, destacando também a capacidade
cognitiva do herdeiro mais
novo. "Ele é inteligente ajogar,
o que também é ótimo para a
evolução dele."
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Estágio da seleção
masculina, no Centro de
Estágio do Luso, até dia 29.
Estágio da seleção
portuguesa júnior B
masculina - Concentração
na Pousada da Juventude
de Guimarães.
Torneio Internacional de
Andebol Feminino
Kalcygaia, nos Pavilhões de
Vila Nova de Gaia,
a decorrer até dia 30.
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Andebol: iniciados masculinos

Torneio de seleções em Celorico de Basto
1.ª fase do torneio
de seleções regionais de iniciados
masculinos de andebol vai disputar-se em
Celorico de Basto entre os
dias 6 e 7 de janeiro. Na
apresentação estiveram,
entre outros, o selecionar nacional de andebol,
Paulo Jorge Pereira, que
orientou o treino do Bastinhos durante a manhã.
O torneio contará com
a participação das seleções
de Braga, Porto, Vila Real
e Viseu/Guarda e que apurará, para a fase seguinte,
duas dessas seleções.
«A vinda do selecionador nacional valida a
chancela do que tem vindo a ser feito em Celo-

mara Municipal sempre
muito recetiva a receber
eventos deste nível. A atividade trará cerca de 80
jovens e deixará marcas
positivas na vida de Celorico. Acreditamos que
o Beca terá jogadores na
seleção de Braga».

A

Os jogos

rico de Basto, ao longo
dos anos no andebol. Tudo isto, fruto do trabalho de parceria, de união,
do trabalho coletivo, um
trabalho que é um bom
exemplo do que deve ser

aplicado, por este país
fora, no que respeita ao
desporto. Uma união de
sinergias, entre o Município, o Agrupamento de
Escolas e o Beca, em prol
de uma modalidade com

mais de 130 atletas que
envolve e mobiliza» disse o presidente da Câmara, Joaquim Mota e Silva.
Em representação do
presidente da Federação
de Andebol, Manuel Mo-

reira, presidente da Associação de Braga, disse «ser muito importante
que existam estes apoios
coligados entre as diferentes entidades, realçando a importância da Câ-

O torneio colocará frente
a frente no dia 6, Braga-Vila Real e Viseu/Guarda-Porto e no dia 7, os
jogos serão disputados
da seguinte forma, Vila
Real-Porto, Braga-Viseu/
/Guarda, Viseu/Guarda-Vila Real e Porto-Braga.
O torneio terá lugar no
Gimnodesportivo da EB
2,3/S de Celorico.
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Andebol: juvenis femininos

Torneio de Fafe
arranca amanhã
O Torneio de Natal Cidade de Fafe em andebol
masculino, juvenis, disputa-se entre amanhã e
29 do corrente, e nele participam as equipas do
Colégio Carvalhos, seleção nacional de iniciados,
ABC, AC Fafe, Águas Santas e FC Porto. A competição disputa-se em duas séries, com as equipas assim distribuídas:
Série A: Colégio Carvalhos, seleção nacional
de iniciados e ABC; Série B: AC Fafe, Águas Santas e FC Porto.
Amanhã, jogam: AC Fafe-FC Porto (16h00) e
seleção nacional-Colégio Carvalhos (18h00). No
dia 28 jogam: 9h45: Águas Santas-AC Fafe; 11h30:
ABC-Colégio Carvalhos; 15h00: FC Porto-Águas
Santas; 16h45: ABC-seleção nacional. No dia 29,
a final inicia-se às 16h45.
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Académico em terceiro
no “Bessa Handball Cup”
D.R.

Viseenses venceram o Boavista A no jogo decisivo

TORNEIO Os infantis do Académico de Viseu terminaram
o “Bessa Handball Cup” na terceira posição, entre nove equipas participantes.

Os viseenses garantiram último lugar do pódio com um
triunfo sobre o Boavista A no
jogo de atribuição dos 3.º e 4.º
lugares. |
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Trio da Artística
convocado para
o “Torneio
4 Nações”
Andebol
Juniores A

A Selecção Nacional de Juniores A masculina de andebol vai
começar o ano de 2018 com a
participação no “Torneio 4 Nações”, onde irá defrontar a Espanha, a França e a anfitriã Alemanha – a competição irá desenrolar-se em Konstanz.
O seleccionador Nuno Santos
convocou 16 atletas para a
prova, sendo quetrês representam a Artística de Avanca. Foram chamados Rúben Ribeiro,
Diogo Silva e Jenilson Monteiro,
jogadores que são presença assídua nas selecções e que integram a equipa sénior do clube
avancanense, que está a realizar
um bom campeonato. |
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Selecção nacional de juniores C
disputa Torneio Cidade de Fafe

ABC, AC FAFE E FC PORTO são adversários da turma das quinas em torneio de andebol masculino que
vai ter lugar, entre amanhã e sexta-feira, na cidade de Fafe.
ANDEBOL

+duas séries

| Rui Serapicos |

Em Fafe, a partir de amanhã e
até à próxima sexta-feira, decorre o Torneio de Natal Cidade de
Fafe 2017, que se destina ao escalão de juvenis masculinos de
andebol. Participam na prova
a selecção nacional masculina
de juniores C e as equipas do
ABC, AC Fafe, Águas Santas e
FC Porto.
Depois de ter vencido o VIII
Torneio Internacional Avilés, em
Espanha, a selecção nacional de
andebol de juniores C masculinos regressa ao trabalho sob
a orientação de Pedro Vieira
(treinador), contando com Daniel Gomes (fisioterapeuta),
Inês Vieira (médica) e o director
Manuel Novais Ferreira.
A concentração da selecção nacional para este torneio está prevista para as 18 horas de hoje em
Guimarães. A turma das quinas,
que integra quatro jogadores de
clubes minhotos, destacando-se
Francisco Oliveira, guarda-redes, que foi considerado o melhor desta posição específica no
Torneio de Avilez, e Pedro Cas-

As equipas participantes
no Torneio de Natal Cidade
de Fafe vão ser repartidas
em duas séries:
Série A
ABC Andebol SAD, Colégio
Carvalhos e Selecção
Nacional Juniores C;
Série B
AC Fafe; Águas Santas e
FC Porto.

§programa
Amanhã

Turma das Quinas
defronta Colégio
dos Carvalhos
A organização do Torneio de
Natal Cidade de Fafe 2017 preparou o seguinte calendário::
Quarta-Feira
Jogo 1 - 16:00 horas - AC Fafe x
FC Porto; Jogo 2 - 18:00 horas Selecção Nacional Juniores C x
Colégio Carvalhos
Quinta-Feira
Jogo 3 - 09:45 horas - A.A A.
Santas x AC Fafe ; Jogo 4 - 11:30
horas – ABC x Colégio Carvalhos;
Jogo 5 - 15:00 horas – FC Porto x
A.A A. Santas; Jogo 6 - 16:45
horas - ABC x Seleção Nacional
Juniores C
Sexta-Feira
Jogo 7 - 10:30 horas Apuramento 5º e 6º.
Jogo 8 - 15:00 horas - Apuramento 3º e 4º.
Jogo 9 - 16:45 horas - Apuramento 1º e 2º.

DR

Francisco Oliveira, do Fermentões, foi o melhor guarda-redes no Torneio de Avilez

tro e ponta direita, ambos do
Fermentões, e ainda Nélson Alves, lateral esquerdo do BECA e
o lateral direito do ABC, Mihai
Cican. A equipa nacional com-

pleta-se com jogadores de clubes do norte ao sul do País: FC
Porto, Sporting, Benfica, Águas
Santas, Ginásio do Sul e Vela de
Tavira.
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Torneio das Quatro Nações

Selecção de juniores A leva
bracarenses à Alemanha
ANDEBOL

| Redacção |

O seleccionador nacional de
andebol de juniores A, Nuno
Santos, convocou o bracarense
Francisco Silva - que tem trabalhado com a equipa principal
do ABC e Oleksandr Nekrushets, academista emprestado
ao Madeira Sad - para ir à Alemanha disputar, no mês de Janeiro, o Torneio das Quatro Nações, em Janeiro de 2018.
A ‘turma das quinas’ começa
com um estágio, em Almada,
de 5 a 14 de Janeiro, a que se
segue na Alemanha o Torneio
das Quatro Nações. Além de
Portugal participam no torneio
também as selecções de Espanha, França e a anfitriã Alemanha. Na madrugada de 11 de Janeiro, atletas e equipa técnica o treinador Nuno Santos, os
treinadores adjuntos Pedro
Vieira e João Garcia, o fisioterapeuta André Pinto e o médico, Mário Soares - viajam para

DR

Oleksandr Nekrushets

Konstanz.
Eis o calendário de jogos do
Torneio 4 Nações (horas portuguesas):
1ª jornada - 12.01.2018
17h00 - França : Espanha
19h15 - Alemanha : Portugal
2ª jornada - 13.01.2018
15h00 - Alemanha : França
17h30 - Espanha : Portugal
3ª jornada - 14.01.2018
09h00 - Portugal: França
11h30 - Alemanha : Espanha
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EM SITTARD, clube bracarense corresponde a
novo convite para o Limbrurgse Handbal Dagen,
um torneio que venceu em 2015.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho vai disputar,
de amanhã até sexta-feira, na
Holanda, o LHD - Limbrurgse
Handbal Dagen, um torneio de
andebol internacional que já
venceu na edição de 2015. Da
equipa que há dois anos ganhou
o torneio continuam Humberto
Gomes, Cláudio Silva, Carlos
Martins, Tomás Albuquerque e
Hugo Rocha.
O clube minhoto, que inicia a
prova no Grupo A com os romenos do HC Odorheiu Secuiesc, a
selecção de Israel e o Herpertz
Bevo HC, da Holanda, começa
por defrontar amanhã, às 11 ho-

ras, em Sittard, o HC Odorheiu e
às 19 horas, ainda em Sittard, a
selecção de Israel. A equipa
orientada por Jorge Rito volta a
entrar em acção quinta-feira, às
11 horas, frente ao Herpertz Bevo HC, da Holanda, em Panningen, a 50 km de Sittard.
No Grupo B jogam o BM
Benidorm, que é orientado por
Zupo Equisoain ex-treinador
espanhol do Sporting, o Halden
Topphåndball, da Noruega, e os
russos do Astrakhan, além do
OCI Lions, ligado à organização
e para onde se transferiu esta
época o ex-academista Nuno
Rebelo.
Consoante as classificações
nos grupos A e B, apuram-se

JOS JOSTEIN

Imagem do Limbrurgse Handbal Dagen em 2015, com Carlos Martins, Tomás Albuquerque e Hugo Rocha na equipa que venceu o torneio

quatro para as meias-finais em
Sittard, quinta-feira, uma às 19 e
outra às 21.15.
Em Sittard, a final disputa-se
sexta-feira às 20 horas.
Dadas as condições em que o
clube bracarense se encontra, de
reestruturação, com limites no
que concerne à possibilidade de
gerar alternativas em várias das

posições, parece pouco provável
que o ABC/UMinho volte agora
a vencer o torneio, sendo mais,
uma oportunidade que Jorge
Rito pode proporcionar aos
jogadores menos requisitados
para adquirirem tempo de jogo e
experiências, em busca de novas
soluções.
O campeonato Andebol 1só re-

gressa dia 20 de Janeiro, pois
sofre agora uma interrupção
devido a compromissos da
selecção nacional, que disputa
na Póvoa de Varzim o apuramento ao campeonato do mundo, havendo jogadores academistas envolvidos nos trabalhos
da turma das quinas, Humberto
Gomes e Carlos Martins.
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Andebol: Filhas de Carlos Resende
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac89dd15-4f41-4c69-ad91edf85b2a2a65&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
Carlos Resende tem 2 filhas a jogar ao mais alto nível. Elas dizem que os conselhos do pai são
importantes.
Declarações de Carlos Resende, treinador de andebol SL Benfica; Patrícia Resende e Joana Resende,
jogadoras de andebol do Colégio de Gaia.
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-12-25 11:16
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-12-26 08:18
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