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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Após a jornada inaugural, ao se-
gundo dia de competições as
equipas mais fortes já começam
a demarcar-se não perdem tem-
po na corrida à melhor classifi-
cação no Europeu Universitário
de andebol, que está a realizar-se
na cidade dos Arcebispos. On-
tem decorreram sete jogos, com
sortes distintas para os ‘estudan-
tes’ portugueses. Enquanto as
equipas da UMinho (masculina),
da UPorto e UAveiro (femini-
nas) venceram os seus adversá-
rios (22-27), (20-23) e (19-22), a
formação do IPLeiria (masculi-
na) não teve a mesma sorte e
perdeu mais um jogo, desta vez
frente a Cordoba (32-21). 

Relativamente à equipa da ca-
sa, a UMinho, os actuais tri-
campeões europeus somaram o
segundo triunfo na competição.
Depois da vitória na estreia con-
tra o IPLeiria, os minhotos supe-
raram ontem os franceses da
Universidade de Strasbourg, por
27-22, deixando bem claro o que
querem deste europeu. 

Numa primeira parte dominada
pela UMinho, e apesar das tenta-

tivas dos franceses para equili-
brarem a partida, os pupilos de
Gabriel Oliveira respondiam
com contra-ataques rápidos que
concretizavam com sucesso,
chegando ao intervalo a vencer
por 8-14. Na segunda parte, os
minhotos baixaram o ritmo, e
Strasbourg até conseguiu algu-
ma recuperação, mas nada que
assustasse os lusos que termina-
ram com uma vitória por 27-22. 

Ainda na competição masculi-
na, nos outros jogos, o IPLeiria
voltou a perder desta vez contra
os “nuestros hermanos” da Univ.
Córdoba, por 32-21. Já a partida
entre o Wiesbaden (GER) e Pi-
testi (ROM) acabou com a vitó-
ria dos romenos por 25-22. 

Na competição feminina, no
pavilhão de Lamaçães, destaque
para a estreia positiva da UAvei-
ro, com vitória por 22-10, frente
às francesas de Toulon-Var.

Resultados dos outros jogos fo-
ram os seguintes: Wiesbaden
(Ale) venceu Málaga (Esp) por
29-18; UPorto venceu as turcas
de Marmara por 23-20, e as po-
lacas campeães em título da
Universidade de Vincent Pol
venceram as alemãs de Kons-
tanz  por claros 33-19. 

Minhotos superam gauleses
EQUIPAS LUSAS COM SORTES DIFERENTES na segunda jornada do Europeu Universitário de Ande-
bol, que decorre em Braga. UMinho, UPorto e UAveiro (femininas) venceram. IPLeiria voltou a perder.

NUNO GONÇALVES

Equipa da UMinho venceu ontem Univ. Estrasburgo por 27-22 na segunda jornada

Às 18 horas
Equipa da UMinho
defronta hoje alemães 
da HfPV Wiesbaden 
Hoje, realiza-se a 3.ª jornada da
competição, com destaque para
o jogo da UMinho, às 18 horas,
no pavilhão em Gualtar. 
Femininos
10:00 HORAS
Wiesbaden (GER) - Pitesti (ROM)
11:00 HORAS
Malaga (ESP) - U.Porto (POR)
16:00 HORAS
Toulon-Var (FRA) - Vincent (POL)
18:00 HORAS
UAveiro (POR) -  Konstanz (GER)
Masculinos
12:00 HORAS
Cordoba (ESP) - Strasbourg (FRA)
16:00 HORAS
Pitesti (ROM) - IPLeiria (POR)
18:00 HORAS
UMinho (POR) -Wiesbaden (GER)

§jogos
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A Federação Portuguesa de An-
debol divulgou, ontem, a lista fi-
nal dos nomeados para a Gala do
Andebol que, pelo quinto ano
consecutivo, vai reconhecer os
melhores da modalidade na tem-
porada passada 2014/2015. En-
tre os nomeados, destaque para a
equipa do ABC/UMinho com o
treinador Carlos Resende e vá-
rios atletas bracarenses entre os
finalistas candidatos vencer os
respectivos prémios.

Lista dos nomeados, por cate-
gorias em que entram os minho-
tos do ABC/UMinho:

Atleta Revelação Masculino
Carlos Martins - ABC/UMinho
Diogo Branquinho - ABC /UM
Miguel Martins - FC Porto

Melhor Jogador
Frankis Carol - Sporting 
Gilberto Duarte - FC Porto
Pedro Seabra - ABC/UMinho
Melhor Guarda-Redes (M)
Alfredo Quintana - FC Porto
Humberto Gomes - ABC/UM
Ricardo Candeias - Sporting 

Melhor Treinador (M)
Carlos Resende - ABC/UM
Frederico Santos - Sporting 
Obradovic - FC Porto
A V Gala do Andebol está

agendada para a noite de 29 de
Agosto, no Cine Teatro Avenida,
em Castelo Branco.

Gala realiza-se no dia 29 de Agosto, em Castelo Branco

Treinador e jogadores do ABC/UMinho
nomeados para a 5.ª Gala do Andebol

DR

Pedro Seabra, do ABC/UMinho, está nomeado para prémio de melhor jogador 
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Quatro jovens 
da região
convocadas
para estágio

Ana Seabra, seleccionadora na-
cional, para o penúltimo estágio
antes do Europeu de Sub/17, que
irá decorrer na Macedónia (de
13 a 23 de Agosto), convocou as
mesmas atletas que participa-
ram no Torneio Corine Chaban-
nes, em França.

Entre as 16 eleitas continuam,
então, a figurar a guarda-redes
Ana Ursu e as segunda linha
Carolina Monteiro (na foto) e
Neide Duarte, três jogadoras do
Alavarium, assim como Nádia
Gonçalves, primeira/segunda
linha do Valongo do Vouga.

A Selecção está concentrada
desde sábado em São Pedro do
Sul, onde se manterá concen-
trada até amanhã. Terminado
este estágio, as jogadoras voltam
a concentrar-se, des ta feita em
Almada, entre segun da-feira e
quarta, seguindo depois viagem
para a Macedónia, onde, no
Mundial, estará integrada no
Grupo C, juntamente com a
Croácia, França e Holanda.|

Andebol
Sub/17 Femininos
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A equipa de andebol de praia
feminino de Leiria, as ‘100 On-
das’, conseguiu o primeiro lu-
gar dos Masters do campeo-
nato nacional, que se realizou
em Portimão entre sexta-feira,
31, e domingo, 2.

O jogo da decisão do título
de campeãs nacionais de Mas-
ters Femininas, realizado no
domingo, opôs as Raccoons
D´Areia, outra equipa oriunda
de Leiria, e as ‘100 Ondas’. Sob
um sol abrasador, as ‘100 On-
das’ mostraram-se mais fortes.
Conseguiram vencer os dois
set´s e fizeram a festa do tri-
campeonato no areal da Praia

da Rocha.
Para além da revalidação do

título – é a terceira vez que as
atletas leirienses trazem o ca-
neco – as ‘100 Ondas’ contam
também com as distinções da
melhor jogadora do torneio,
Vera Gorjão, e da melhor
guarda-redes, Carolina Costa.

A equipa masculina dos ‘Ra-
coons d’Areia’, que participava
na competição de Masters, caiu
nos quartos-de-final perante os
‘Vakedo GAW’, de Aveiro.

A próxima nota no calendá-
rio competitivo das ‘100 Ondas’
será a Champions Cup, na ilha
Gran Canaria, o evento que en-
cerra a temporada e que se dis-
puta entre 5 e 8 de Novembro
deste ano. |

Equipa de Leiria sagra-se 
tricampeã nacional
Andebol
de Praia

Página 6



  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,35 x 2,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 60450667 05-08-2015

Leirienses 
campeãs na Praia
de Portimão 
Andebol | P14
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A
s formações lusas 
tiveram sortes di-
ferentes na segunda 
jornada do europeu 

de andebol que está a de-
correr em Braga. A UMi-
nho (masculina), UPor-
to e UAveiro (femininas) 
venceram os seus adver-
sários (22-27), (20-23) e 

(19-22), a formação do 
IPLeiria (masculina) não 
teve a mesma sorte e per-
deu frente à Universidade 
de Cordoba (32-21). 

A competição come-
çou com uma partida no 
feminino entre Wiesba-
den (Alemanha) e Mála-
ga (Espanha). As alemãs 

Braga: Europeu de andebol

UMinho e Aveiro venceram em masculinos

chegaram ao intervalo a 
vencer por 16-6. As espa-
nholas tentavam contra-
riar o rumo dos aconteci-
mentos, mas sem grande 
sucesso, e as alemãs aca-
baram por vencer (29-18). 

Em Lamaçães, onde 
decorreram os restan-
tes três jogos femininos, 

Seleção da UMinho em ação Jogos para hoje
Feminino
10h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Pitesti (Rom)
11h00: Univ. Málaga (Esp)-Univ. Porto
16h00: Univ. Toulon (Fra)-Univ. Vincent (Pol)
18h00: Univ. Aveiro-Univ. Konstanz (Ger)

Masculinos
12h00: Univ. Córdoba (Esp)-Univ. Strasbourg (Fra)
16h00: Univ. Pitesti (Rom)-Politécnico Leiria
18h00: Univ. Minho-Wiesbaden (Ger)

a equipa da UPorto de-
frontou as turcas da Uni-
versidade de Marmara. 
Apesar das voltas e revi-
ravoltas no marcador, as 
portuguesas acabariam 
por ter a sorte do seu lado 
e venceram (23-20). 

A Universidade de 
Konstanz (GER) e a Uni-
versidade de Vincent 
(Pol) chegaram ao inter-
valo com o resultado em 
12-20. Na segunda parte as 
polacas controlaram o jo-
go e venceram por 19-33. 

O último jogo do dia 
no feminino proporcio-
nou também a estreia da 
equipa da Universidade de 
Aveiro. Uma estreia bas-
tante positiva para as por-
tuguesas pois acabaram 
por vencer o seu primeiro 
jogo neste europeu. Fren-
te às francesas da Univer-
sidade de Toulon-Var, as 
aveirenses fizeram um jo-
go bastante bom, e vence-
ram por 22-19.

Masculinos
No masculino, o primei-

D
R ro jogo foi entre a Uni-

versidade de Cordoba e 
o IPLeiria. A equipa por-
tuguesa voltou a perder 
frente por 32-21. 

A partida que opôs  
Wiesbaden (GER) e Pites-
ti (ROM) começou com as 
duas equipas respeitando-
-se mutuamente, mas os 
romenos quiseram desde 
logo impor o seu ritmo e 
o intervalo chegaria com 
uma diferença de 10 go-
los (16-6). Na segunda me-
tade os alemães tentaram 
a reviravolta, mas acaba-

ram por perder por 25-22.
No fecho da competi-

ção esteve mais uma vez 
a equipa da “casa” a UMi-
nho.  Frente aos franceses 
de Strasbourg os minho-
tos chegaram ao interva-
lo a vencer por 14-8.

Na segunda parte, os 
portugueses baixaram 
o ritmo, cometeram al-
guns erros e Strasbourg 
até conseguiu alguma re-
cuperação, mas nada que 
assustasse os lusos que ter-
minaram com uma vitó-
ria por 22-27. 
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Gala do andebol nacional

ABC em força nas nomeações

Os atletas Carlos Martins e Diogo Branquinho (revela-
ção), Pedro Seabra (melhor jogador) e Humberto Go-
mes e o treinador Carlos Resende (melhor treinador), 
todos do ABC, estão nomeados para a Gala do ande-
bol nacional a decorrer no dia 29 de agosto, em Cas-
telo Branco.
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A15Benfica: Guilherme Siqueira perto de regressar à Luz - MultiDesportos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-08-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: João Miguel Pereira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=62890255

 
No entanto, Juventus, PSG e FC Porto também estão na "corrida".
 
 Ago 5, 2015
 
 O internacional brasileiro Guilherme Siqueira (actualmente ao serviço do At. Madrid) está perto de
regressar ao Benfica (onde foi campeão nacional em 2013/2014), segundo noticia esta 3ª Feira o site
italiano.
 
 O jogador de 29 anos não tem espaço no At. Madrid e poderá sair de Espanha para ingressar no clube
"encarnado"; para além do interesse do Benfica, o órgão de comunicação social transalpina adianta
que Juventus, PSG e FC Porto também estão na corrida.
 
 Oadianta ainda quais são as possibilidades de cada clube contratar o jogador; os "azuis-e-brancos"
estão no fim da lista, com pouco mais de 1% de possibilidades, enquanto a Juventus lidera a
"classificação" com 45% de hipóteses.
 
 O Benfica (com 35%) e o PSG (com 20%) estão no meio da lista, mas também estão bem
posicionados, pois Siqueira está radicado em Espanha e queria continuar perto deste país da Península
Ibérica.
 
 No entanto, a Juventus é o clube que tem mais possibilidades de pagar (à pronto) os 10 milhões de
euros que o At. Madrid pede para a transferência de Siqueira a título definitivo.
 
João Miguel Pereira
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RTP Madeira -

Telejornal Madeira

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 60447864

 
04-08-2015 09:30

1 1 1

Madeira Andebol SAD voltou esta semana ao trabalho

http://www.pt.cision.com/s/?l=270eb0f8

 
O Madeira Andebol SAD voltou esta semana ao trabalho. Declarações de Carlos Pereira, presidente do
Madeira Andebol SAD.
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António Areia troca o Benfica pelo FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=563680

 
O internacional português António Areia é reforço do FC Porto para a próxima época. O ponta-direita
chega do rival Benfica. O jogador estava ligado aos encarnados desde 2007 e, aos 25 anos, junta-se
aos heptacampeões nacionais. António Areia começou a sua carreira no Clube de Carnaxide Cultura,
rumando ao Benfica onde, após dois empréstimos, ao 1.º Dezembro (2008/2009) e Belensenses
(2009/2010), conquistou o seu lugar na equipa dos encarnados. O internacional português foi o
melhor marcador do Benfica na última época e uma das figuras da equipa, marcando 120 golos no
Campeonato e ainda 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça Challenge.
 
 04-08-2015
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Está dado o “pontapé” de saída
no Campeonato Europeu Uni-
versitário de Andebol 2015. On-
tem, o dia ficou marcado pelo
arranque da competição, com a
disputa de dois jogos femininos
e três masculinos, tendo sido dia
de estreia, também, para três das
quatro formações lusas. 

As equipas portuguesas que
iniciaram a sua competição pode
dizer-se que tiveram uma estreia
positiva, ‘senão’ feito à equipa
masculina do Instituto Politécni-
co de Leiria que neste primeiro
encontro cruzou com os cam-
peões nacionais e actuais cam-
peões europeus da Universidade
do Minho, perdendo por 27-13.

Desta forma, os tricampeões
europeus assumem-se mais uma
vez como os fortes candidatos
ao título. Para o treinador da
UMinho, Gabriel Oliveira, o jo-
go foi “dentro do espectável”,
reconhecendo que foi uma parti-
da pautada “pelo ritmo de pré-
época, em que a condição física
ainda não é melhor”, referindo
que é preciso apurar alguns mo-
vimentos, mas que “o objectivo
foi cumprido”. 

Os cinco jogos decorridos on-
tem vieram demonstrar um cam-
peonato de grande nível, com
equipa e atletas que estão entre
os melhores dos seus países,
sendo um dos grandes exem-
plos, a equipa anfitriã que tem
na sua formação atletas como:

Bruno Dias; Bruno Silva; Fábio
Vidrago; Diogo Branquinho;
Hugo Rosário, João Santos;
Diogo Brazão; Luís Sarmento;
Nuno Rebelo; Vasco Areias;
Carlos Martins; Vladimiro Pires;
João Gonçalves e João Alonso, a
grande parte inseridos em equi-
pas de primeira divisão nacional.   

De manhã, no pavilhão da UM,
o jogo de abertura da competi-
ção coube às equipas femininas
da Univ. Malaga (Espanha) que
defrontou a Univ. Marmara
(Turquia), partida que as espa-
nholas venceram por 37 – 26. 

A partida seguinte, também ela
no feminino, colocou em jogo a

primeira equipa portuguesa – a
UPorto. Contra as romenas de
Pitesti, as tripeiras impuseram
logo o seu ritmo jogo tendo con-
seguido uma vantagem de 3-0 ao
minuto 6’. A partir de então nun-
ca mais deixaram a frente do
marcador, terminando com uma
vitória de clara de 26-17. 

Na competição masculina, os
primeiros a subir ao “palco” fo-
ram a U.Strasburg (França) e
HFPV Wiesbaden (Alemanha).
Uma partida equilibrada, em que
os franceses começaram melhor
e ao intervalo lideravam o mar-
cador por 11-7. Na segunda par-
te os alemães entraram com um
registo diferente e acabaram por
vencer por 17-27. 

Na segunda partida masculina
do dia, a Univ. Cordoba (Espa-
nha) defrontou a Univ. Pitesti
(Roménia), jogo que os espa-
nhóis venceram por expressivos
29-15, assinalando da melhor
forma o seu jogo de estreia neste
campeonato. 

O último jogo do dia foi um
“duelo luso” que opôs a equipa
da casa – a UMinho, ao Instituto
Politécnico de Leiria. As duas
formações nacionais entraram
em campo dispostas a dar o tudo
por tudo para marcarem pontos
na luta pelo título europeu, mas
apesar de ter sido os de Leiria a
inaugurar o marcador, a UMinho
depressa inverteu a tendência,
controlou totalmente o jogo e até
final geriu e dilatou a vantagem,
fechando a partida nos claríssi-
mos 27-13. 

UMinho entra a vencer na ronda 
inicial do Europeu de andebol
MUITO ESPECTÁCULO no arranque do Europeu Universitário de Andebol, que decorre em Braga.
Equipas portuguesas da UMinho e da UPorto com nota positiva na estreia. 

NUNO GONÇALVES

Hugo Rosário, da UMinho, num remate na partida frente ao IP Leiria

Hoje, às 18 horas
Minhotos jogam 
com os franceses 
da universidade
de Estrasburgo 

Hoje, realiza-se a segunda jorna-
da da competição. Serão dispu-
tados mais sete jogos — quatro
femininos e três masculinos —,
com as equipas da lusas da
UPorto e da UAveiro a jogarem
no feminino,  enquanto na com-
petição masculina, a UMinho e o
IPLeiria farão o seu segundo jogo
no campeonato.

Programa de jogos para o dia de
hoje é o seguinte: 
Femininos
10:00 HORAS
Wiesbaden (GER) - Malaga (ESP)
11:00 HORAS
Marmara (TUR) - U.Porto (POR)
16:00 HORAS
Konstanz (GER) - Vincent P(POL)
18:00 HORAS
Toulon-Var (FRA) - UAveiro (POR)
Masculinos
12:00 HORAS
Cordoba (ESP) - IP Leiria (POR)
16:00 HORAS
Wiesbaden (GER) - Pitesti (ROM)
18:00 HORAS
Strasbourg (FRA) -UMinho (POR)

§jogos

NUNO GONÇALVES

A equipa de andebol da UMinho é a actual campeã nacional e “tri” campeã europeia universitária

NUNO GONÇALVES

Fase do jogo da UMinho com os estudantes do Politécnico de LeiriaPágina 22
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FC Porto contrata o melhor marcador do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: João Ruela

URL:http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4715141

 
"Bomba" no mercado de andebol. António Areia, internacional português que estava ligado ao Benfica
desde 2007, assinou pelos heptacampeões nacionais, após ter feito 188 golos em 2014/15. O ponta-
direita António Areia vai reforçar o FC Porto na época 2015/16 de andebol, com os dragões a
garantirem o melhor marcador do Benfica na época passada. O atleta de 25 anos, que estava ligado
aos encarnados desde 2007/08, marcou 120 golos no campeonato, 28 na Taça de Portugal e 40 na
Taça Challenge. António Areia junta-se a Rui Silva, Jordan Pitre, Felisberto Landim e Gustavo
Rodrigues na lista de reforços dos heptacampeões nacionais. Edgar Landim regressa ao clube e
engrossa as opções do novo treinador, Ricardo Costa, sucessor de Obradovic. António Areia começou a
jogar andebol nos infantis do Clube de Carnaxide Cultura e Desporto, em 2001, tendo ainda passado
por 1.º de Dezembro e Belenenses, por empréstimo do Benfica, em 2008/09 e 2009/10.
 
por João Ruela, com Lusa
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“Grandes” nacionais e equipa sueca 
no Torneio de Andebol de Viseu
Apresentação Evento foi apresentado ontem no Pavilhão “Cidade de Viseu” pelos presidentes da Câmara Municipal 
e da Associação de Andebol de Viseu. Novo piso vai ser estreado durante o torneio

Silvino Cardoso

A 16.ª edição do Torneio de An-
debol de Viseu vai ter lugar nos
dias 22 e 23 de Agosto no Pa-
vilhão  Cidade de Viseu e con-
tará com a presença das equi-
pas do Benfica, Sporting, ABC
de Braga e o conjunto sueco
do Alingsas HK. O presidente
da Câmara Municipal, Almeida
Henriques, e o presidente da
Associação de Andebol de Vi-
seu, Joaquim Escada, apresen-
taram ontem à comunicação
social a prova que deverá tra-
zer a Viseu muitos adeptos da
modalidade.

Almeida Henriques subli-
nhou o trabalho colectivo com
vista à organização do torneio,
que vai permitir colocar Viseu
no caminho da modalidade,
promovendo a cidade e a re-
gião. “Ao município cabe
apoiar estes eventos, porque
são importantes para promo-
ver as modalidades, sendo esse
o objectivo maior”, explicou,
acrescentando que este ano “a

Câmara já apoiou vários even-
tos, como o Campeonato Na-
cional de Ténis de Mesa, Volta
a Portugal, Volta a Portugal em
sub-23 e Taça Nacional de
Skate”. 

De acordo com o autarca, a
Câmara está empenhada em
continuar “a ser parceiro nos
diversos eventos  que sirvam
para ajudar as modalidades a
evoluírem, o que até agora tem
dado bons frutos”. Destacou a
subida do futebol feminino à
1.ª Divisão Nacional e as ini-
ciativas que têm sido levadas
a cabo no ciclismo.

Referindo-se ao torneio de
andebol, Almeida Henriques
considera que “é uma aposta
na lógica de promoção do an-
debol que em Viseu continua
a evoluir, para além de ser um
evento com enorme impor-
tância para a cidade”

“Trata-se de um torneio de
referência no início de época
com quatro equipas de nível
superior”, lembrou, anun-
ciando ainda que “está em
curso o processo de colocação
do novo piso que já poderá ser
possível utilizar durante o

evento”, anunciou.

“Um torneio 
com equipas de gabarito”

Joaquim Escada, presidente
da Associação de Andebol de
Viseu, interviu em nome da Fe-
deração Portuguesa de Ande-
bol, para agradecer o apoio
dado pela Câmara à Associa-
ção e à Federação e, indirecta-
mente, aos clubes destacando
o Académico de Viseu que está
em processo de revitalização.

“Com esse apoio ficamos to-
dos a ganhar”, disse.

O dirigente chamou a aten-
ção para o facto do torneio de
andebol contar com quatro
“equipas de gabarito nacional
e internacional” - Benfica, Spor-
ting, ABC de Braga e Alingsas
HK (Suécia) -, o que faz deste
um torneio de referência com
transmissões televisivas.

“São equipas mundialmente
conhecidas, não admirando a
atenção que vai ser dada a um
evento que promove a moda-
lidade, a região e os produtos
nela produzidos”, lembrou.

Joaquim Escada mostrou-se

satisfeito pela requalificação
que vai ser feita no pavilhão
[ver caixilho], recordando que
organizar o torneio dá muito
trabalho mas também muito
prazer em realizá-lo. 

“O torneio não é importante
só pelos jogos em si, mas tam-
bém o é porque é aproveitado
para que no dia 21 e 22, a Asso-
ciação de Andebol de Viseu e a
Federação de Andebol de Por-
tugal levem a cabo várias ac-
ções de aperfeiçoamento e for-
mação para vários agentes
desportivos, com especialistas
da modalidade nacionais e in-
ternacionais”, enfatizou. |

Andebol
Torneio Internacional

Almeida Henriques lem-
brou que a Câmara tomou
posse do Pavilhão Cidade
de Viseu há dois anos e em-
bora seja “o melhor” do
município, vai ser objecto
de obras no valor de meio
milhão de euros,  com o
prolongamento do contrato
de cedência de 12 para 25

anos”, de forma a compen-
sar o investimento da au-
tarquia.
“Com a conclusão do pavi-
lhão gimnodesportivo do
Fontelo, objecto de requali-
ficação, da intervenção no
pavilhão da Escola Viriato e
ainda com a conclusão do
pavilhão privado da Asso-

ciação de Prime, mas
aberto à comunidade, já
com piso de grande quali-
dade e dotado dos meios
mais avançados para a rea-
lização de eventos, as ne-
cessidades de infra-estrutu-
ras desportivas estão satis-
feitas para os próximos
anos”, concluiu. |

Pavilhão Cidade de Viseu vai ser alvo de requalificação

Guilherme Almeida, Almeida Henriques e Joaquim Escada
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Torneio internacional de andebol, que se realiza nos dias 22 e 23 de Agosto, traz a Viseu Benfica, Sporting, 
ABC de Braga e os suecos do Alingsas HK. Prova foi apresentada ontem por Guilherme Almeida, 
Almeida Henriques e Joaquim Escada Página 16

“Grandes” no torneio
de andebol de Viseu
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Andebol: FC Porto contrata melhor marcador do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=784956

 
HOJE às 20:20
 
 O ponta-direita António Areia vai reforçar o FC Porto na época 2015/16 de andebol, com os 'dragões'
a garantirem o melhor marcador do Benfica na época passada.
 
 O atleta de 25 anos, que estava ligado aos 'encarnados' desde 2007/08, marcou 120 golos no
campeonato, 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça Challenge.
 
 António Areia junta-se a Rui Silva, Jordan Pitre, Felisberto Landim e Gustavo Rodrigues na lista de
reforços dos heptacampeões nacionais.
 
 Edgar Landim regressa ao clube e engrossa as opções do novo treinador, Ricardo Costa.
 
 António Areia começou a jogar andebol nos infantis do Clube de Carnaxide Cultura e Desporto, em
2001, tendo ainda passado pelo 1.º de Dezembro e Belenenses, por empréstimo do Benfica, em
2008/09 e 2009/10.
 
 Diário Digital com Lusa
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E
stá dado o “pontapé” 
de saída no campeo-
nato europeu uni-
versitário de andebol 

2015. As equipas portu-
guesas que ontem inicia-
ram a sua competição po-
de dizer-se que tiveram 
uma estreia positiva, se-
não feito à equipa mascu-
lina do Instituto Politéc-
nico de Leiria que neste 
primeiro encontro cruzou 

com os campeões nacio-
nais e europeus da Uni-
versidade do Minho, per-
dendo por 27-13.

Desta forma, os tri-
campeões europeus as-
sumem-se mais uma vez 
como os fortes candidatos 
ao título. Para o treinador 
da UMinho, Gabriel Oli-
veira, o jogo foi «dentro 
do espectável», reconhe-
cendo que foi uma par-

Europeus universitários DE ANDEBOL

UMinho e UPorto venceram na estreia

tida pautada «pelo ritmo 
de pré-época, em que a 
condição física ainda não 
é melhor».

Da seleção minhota fa-
zem parte atletas como  
Bruno Dias, Bruno Sil-
va, Fábio Vidrago, Diogo 
Branquinho, Hugo Ro-
sário, João Santos, Dio-
go Brazão, Luís Sarmen-
to, Nuno Rebelo, Vasco 
Areias, Carlos Martins; 

Seleção de andebol da Universidade do Minho

Jogos para hoje
Feminino
10h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Málaga (Esp.)
11h00: Marmara University (tur)-Univ. Porto
16h00: Konstanz (Germ)-Univ. Vicente (Pol)
18h00: Univ. Toulon (frança)-Univ. Aveiro

Masculinos
12h00: Univ. Córdoba (Esp)-Politécnico Leiria
16h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Pitesti (Rom)
18h00: Univ. Strasbourg (Fra)-Univ. do Minho

Vladimiro Pires, João 
Gonçalves e João Alonso.

No Pavilhão da UMi-
nho, o jogo de abertura 
coube às equipas femi-
ninas da Universidade 
de Málaga (Espanha) que 
defrontou a Universida-
de Marmara (Turquia), 
partida que as espanho-
las venceram por 37-26. 

A partida seguinte, 
também ela no femini-
no, colocou em jogo a 
primeira equipa portu-
guesa – a UPorto. Con-
tra as romenas de Pites-
ti, as tripeiras impuseram 
logo o seu ritmo de jogo, 
terminando com uma vi-
tória de clara de 26-17. 

Em masculinos, os pri-
meiros a subir ao “pal-
co” foram a Universida-
de Strasburg (França) e 
HFPV Wiesbaden (Ale-
manha). Ao intervalo os 
franceses venciam por 
11-7. Na segunda parte os 
alemães deram a volta ao 
resultado e acabaram por 

D
R vencer por 17-27. 

Na segunda partida 
masculina do dia, a Uni-
versidade de Córdoba 
(Espanha) defronto u a 
Universidade de Pitesti 
(Roménia), jogo que os 
espanhóis venceram por 
expressivos 29-15.

O último jogo foi um 
“duelo luso” que opôs a 
equipa da casa – a UMi-
nho, ao Politécnico de 
Leiria. O conjunto mi-
nhoto controlou total-

mente o jogo e até final 
geriu e dilatou a vanta-
gem, fechando a parti-
da nos claríssimos 27-13. 

Amanhã serão disputa-
dos mais sete jogos (4 fe-
mininos e 3 masculinos), 
com as equipas lusas da 
UPorto e da UAveiro a jo-
garem no feminino, para 
esta última será a estreia, 
enquanto no masculino, a 
UMinho e o IPLeiria fa-
rão o seu segundo jogo 
neste campeonato.
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EUROPEU 
DE ANDEBOL
Equipa da Universidade do 
Minho entrou a vencer no 
europeu  de andebol 
que decorre em Braga.
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Andebol: FC Porto garante figuras de Benfica e Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9785bb97

 
Dragões já garantiram seis reforços para a nova temporada
 
 há 20 minutos
 
 O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a contratação de António Areia, ponta-direita que estava ligado
ao Benfica desde 2007/2008 e que foi o melhor marcador dos encarnados no último campeonato
nacional de andebol com 120 golos apontados.
 
 António Areia assinou um contrato válido com os dragões para as próximas duas temporadas e torna-
se o sexto reforço dos heptacampeões nacionais.
 
 O FC Porto volta assim a pescar nos rivais de Lisboa, depois da já anunciada a contratação de Rui
Silva, central que nas últimas cinco temporadas representou o Sporting.
 
 Os dragões juntam, assim, mais dois reforços de peso para atacar a próxima temporada, depois de
assegurados os préstimos de Jordan Pitre, Felisberto Landim, Gustavo Rodrigues e do regressado
Edgar Landim.
 
Redação
 
 

Página 29



A30

Andebol do FC Porto contrata António Areia ao Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Porto24 Online

URL:http://www.porto24.pt/desporto/andebol-fc-porto-contrata-antonio-areia/

 
4 Ago 2015, 18:37
 
 O ponta-direita António Areia vai reforçar o FC Porto na época 2015/16 de andebol, com os 'dragões'
a garantirem o melhor marcador do Benfica na época passada.
 
 O atleta de 25 anos, que estava ligado aos 'encarnados' desde 2007/08, marcou 120 golos no
campeonato, 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça Challenge.
 
 A nova aquisição junta-se a Rui Silva, Jordan Pitre, Felisberto Landim e Gustavo Rodrigues na lista de
reforços dos heptacampeões nacionais. Edgar Landim regressa ao clube e engrossa as opções do novo
treinador, Ricardo Costa.
 
 António Areia começou a jogar andebol nos infantis do Clube de Carnaxide Cultura e Desporto, em
2001, tendo ainda passado pelo 1.º de Dezembro e Belenenses, por empréstimo do Benfica, em
2008/09 e 2009/10.
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«Dragões» contratam António Areia (ex-Benfica)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=da2e392c

 
Carlos J Barros - RTP 04 Ago, 2015, 18:41 | Outras Modalidades António Areias | fcp O ponta-direita
António Areia vai reforçar o FC Porto na época 2015/16 de andebol, com os 'dragões' a garantirem o
melhor marcador do Benfica na época passada. O atleta de 25 anos, que estava ligado aos
'encarnados' desde 2007/08, marcou 120 golos no campeonato, 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça
Challenge. António Areia junta-se a Rui Silva, Jordan Pitre, Felisberto Landim e Gustavo Rodrigues na
lista de reforços dos heptacampeões nacionais. Edgar Landim regressa ao clube e engrossa as opções
do novo treinador, Ricardo Costa. António Areia começou a jogar andebol nos infantis do Clube de
Carnaxide Cultura e Desporto, em 2001, tendo ainda passado pelo 1.º de Dezembro e Belenenses, por
empréstimo do Benfica, em 2008/09 e 2009/10. Partilhar o artigo  Dragões  contratam António Areia
(ex-Benfica) Imprimir o artigo  Dragões  contratam António Areia (ex-Benfica) Enviar por email o
artigo  Dragões  contratam António Areia (ex-Benfica) Aumentar a fonte do artigo  Dragões  contratam
António Areia (ex-Benfica) Diminuir a fonte do artigo  Dragões  contratam António Areia (ex-Benfica)
Ouvir o artigo  Dragões  contratam António Areia (ex-Benfica)
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Seniores de regresso a modalidade de sucesso na Póvoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Rádio Onda Viva Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d6d4d8d8

 
O Póvoa Andebol anunciou que vai aposta da criação de uma equipa sénior na próxima
temporada.Trata-se do regresso do escalão nessa modalidade depois de grandes êxitos no passado
vividos com as cores do Desportivo. Numa altura em que os atletas ainda estão de férias, o clube
decidiu avançar para um projeto sénior após várias reuniões entre dirigentes e treinadores. O Póvoa
Andebol vai inscrever-se na Terceira Divisão Nacional e passará a ter seis 6 escalões ativos, com um
número aproximado de 100 atletas.
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FC Porto contrata melhor marcador do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=25db0e8f

 
04-08-2015 18:23
 
 António Areia, de 25 anos, brilhou ao serviço dos encarnados, onde jogava há sete épocas.
 
 Os heptacampeões continuam a reforçar-se com vista ao oitavo título consecutivo
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ponta-direita António Areia vai reforçar o FC Porto na época 2015/16 de andebol, com os 'dragões'
a garantirem o melhor marcador do Benfica na época passada.
 
 O atleta de 25 anos, que estava ligado aos 'encarnados' desde 2007/08, marcou 120 golos no
campeonato, 28 na Taça de Portugal e 40 na Taça Challenge.
 
 António Areia junta-se a Rui Silva, Jordan Pitre, Felisberto Landim e Gustavo Rodrigues na lista de
reforços dos heptacampeões nacionais.
 
 Edgar Landim regressa ao clube e engrossa as opções do novo treinador, Ricardo Costa.
 
 António Areia começou a jogar andebol nos infantis do Clube de Carnaxide Cultura e Desporto, em
2001, tendo ainda passado pelo 1.º de Dezembro e Belenenses, por empréstimo do Benfica, em
2008/09 e 2009/10.
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Rui Silva reforça equipa de andebol do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2015

Meio: Viva!Porto.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6dffeb3b

 
Terça, 04 Agosto 2015 14:32 "Este é um clube em que se respira desporto e qualquer atleta gostaria
de ter o orgulho e o prazer de aqui jogar", afirmou o central. Em declarações ao sítio oficial do clube
na internet, o novo reforço da equipa de andebol do FC Porto para as próximas três temporadas não
teve dificuldade em apontar as razões que o levaram a escolher o clube 'azul e branco' para prosseguir
a carreira: Rui Silva considerou tratar-se de um clube ganhador, que joga ao "mais alto nível" na
Europa e que arrasta multidões. Após cinco temporadas no Sporting, o central revelou já ter
assimilado a "grandeza" dos portistas e percebido que "nada falta" aos atletas no Dragão Caixa.
"Houve a possibilidade de vir para o FC Porto no passado, mas foi uma questão de oportunidade.
Nunca deixei de ter a ambição de jogar cá, apesar de ter escolhido outro caminho. Este é um clube em
que se respira desporto e qualquer atleta gostaria de ter o orgulho e o prazer de aqui jogar. Um clube
que ganha tanto, tem tanto apoio e puxa tanta gente tem de ser um grande clube", afirmou o novo
camisola 14. O andebolista não hesitou quando recebeu o convite, porque "qualquer jogador gosta de
ganhar" e, para além disso, as "boas campanhas na Europa" dos azuis e brancos foram um atrativo
adicional.
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Já com a presença na fase
final nacional garantida,
foi com alguma descon-
tração que as ‘Últimas a
Sair/O Gaiense’ aborda-
ram a quarta etapa do cir-
cuito do Porto, prova
disputada na praia do
Vagas Bar, em Matosi-
nhos. Ainda assim, as
meninas de Gaia exibi-
ram-se em excelente
nível, não deixando por
mãos alheias os créditos
que têm vindo a conquis-
tar ao longo do circuito do
Porto que agora chegou ao
fim.
“O objetivo foi atingido,
só lamentamos não ter-
mos conseguido ir um
pouco mais além, pois
acho que tínhamos equipa

para isso. Ainda assim,
penso que foi muito posi-
tivo, pois em dois anos de
existência, conseguimos
marcar presença em duas
fases finais e, inclusive,
melhoramos a posição al-

cançada no ano passado,
ao ficarmos em segundo
lugar. Não podíamos
pedir mais às atletas”, as-
sume Micael Magalhães,
treinador das ‘Últimas a
Sair/O Gaiense’. 

DE BILHETE NA MÃO
Nesta derradeira etapa,
nas areias de Matosinhos,
as ‘Últimas a Sair’ manti-
veram o segundo lugar da
classificação geral com
que chegaram a esta etapa

e, já com o ‘bilhete na
mão’ rumo a Portimão,
aproveitaram para ensaiar
algumas estratégias e si-
tuações de jogo já a pensar
precisamente nas dificul-
dades que irão encontrar

FASE FINAL MENINAS DE GAIA QUEREM SER AS ‘ÚLTIMAS A SAIR’ DA PRAIA DA ROCHA 

Próxima paragem: Portimão
LUÍS FERRAZ

QUEM 
É A
EQUIPA DANIELA BRÁS DULCE OLIVEIRA

SARA FERREIRA SARA SÁ

MARIA MACHADO RUTE PINTO

SOFIA SILVA SORAIA LUSQUIÑOS

MICAEL MAGALHÃES (TREIN.)

RAFAEL VIEIRA (TREIN.)
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na fase final desta competição
que ocorre durante este fim de
semana na praia da Rocha, em
Portimão. Realizado o sorteio
desta fase final, as ‘Últimas a

Sair’ vão encontrar pela frente,
para além das suas já conheci-
das, ‘Joga no Colete’, as equipas
das 100 Ondas e das ‘N8N80’,
contra quem, aliás, começaram
por jogar na noite passada, já
depois do fecho da nossa edição.
“Agora em Portimão, tudo pode
acontecer. Vamos tentar passar
a fase de grupos e, depois, ten-
tar fazer o nosso melhor. O ano
passado conseguimos um
quarto lugar a nível nacional,
pelo que, se este ano conseguir-
mos fazer melhor, terminamos
esta época desportiva com a
sensação de objetivo cumprido”,
assegurou o treinador, não es-
quecendo todo o apoio prestado
pelos patrocinadores da equipa,
Doce Real, Andebol 7, Flexsol e,
é claro, ‘O Gaiense’.

As Hand Girls dão por terminada a
sua participação no AndPraia 2015
com a plena consciência de que,
apesar de todas as contrariedades
que tiveram que enfrentar, o ba-
lanço geral foi bastante positivo.
“Acaba por ser um balanço positivo
porque ficamos nos três primeiros
lugares, sendo que, por aquilo que
vi e pela experiência que tenho no

andebol de praia, acho que a nossa
equipa era aquela que apresentava
melhores argumentos, mas não
conseguimos passar essa superio-
ridade para dentro de campo e tra-
duzi-la em resultados. Mesmo
assim, e com todos os contras que
tivemos, ficar em terceiro foi muito
bom”, observou Andreia Duarte,
uma das atletas das Hand Girls .

PORTIMÃO ACIMA 
DAS POSSIBILIDADES
Apesar de o terceiro lugar da geral
dar acesso direto a um lugar na
fase final desta competição, as
Hand Girls optaram por não
rumar a Portimão,  cedendo o seu
lugar às quartas classificadas, as
Joga no Colete. “Infelizmente para
nós é impossível nesta altura

comportar em termos financeiros
uma ida ao Algarve. 
Acho que a federação esteve mal
ao escolher esta localização, até
porque estando em competição
associações mais fortes e que par-
ticipam nesta prova, acho que a
fase final do nacional se deveria
ter realizado num local dessas as-
sociações”. 

Hand Girls mantêm terceiro lugar com 
sensação de que podiam ter ido mais além

Próxima etapa

Fase Final - 31 julho a 2
agosto na Praia da Rocha,
em Portimão

Classificações
Femininos

Masters
1º Chelsea Beach Handb.F
2º Últimas a Sair BHC -
- O Gaiense
3º Hand Girls
4º Joga no Colete
5º Cenas e Coisas

Rookies
1º Rasta
2º As Pocahontas
3º As Vegetas -Rookies F
4º Sem Limites
5º As Babes

Classificações
Masculinos

Masters
1º Os Gordos/apostaga-
nha.pt - C. Naval de Leça
1º Antony Morato
BHT/Lightnow
3º Os Repetidos
4º Os Sem Nome
4º Vegetas

Rookies
1º Os Gordos/ISMAI -
Clube Naval de Leça
2º Vegetas
3º Os Divorciados
4º Os Gatões
5º Cannalonga BH

Teenagers
1º Mini-Gentlemen
2º Soltrafego/Vegetas BH
3º Os Rotativos
4º Os Gordos - Clube Na-
val de Leça
5º Os Renegados A
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ANDEBOL DE PRAIA FASE FINAL NACIONAL COMEÇOU ONTEM EM PORTIMÃO

‘Últimas a Sair/O Gaiense’
na fase final nacional

Págs. 26 e 27
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And’Praia
‘Últimas a Sair / 
O Gaiense’ jogam circuito
nacional em Portimão
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DESPORTO

Praia da rocha 
recebe fase final 

nacional de 
andebol de praia

AndEBOL 
dE PrAiA

De 31 de julho a 2 de agosto, 
a Área Desportiva da Praia da 
Rocha, no Concelho de Porti-
mão, vai receber a Fase Final 
do Campeonato Nacional de 
Andebol de Praia, prova or-
ganizada pela Federação Por-
tuguesa de Andebol, a qual 
conta com o apoio da Câmara 

Municipal de Portimão.
Apenas no próximo dia 

27 de julho, serão divulga-
das as equipas que irão par-
ticipar nos quatro os escalões 
em competição. 

Masters masculinos, nas-
cidos em 1996 e anos an-
teriores. Masters femini-

nos, atletas que nascidos no 
ano de 1997 ou anteriores. 
Rookies masculinos, nascidos 
entre 1997 e 2000. E Rookies 
femininos, prova em que só 
podem participar atletas que 
tenham nascido entre 1998 e 
2001.

A prova contará a pre-

sença de 44 equipas, oriun-
das das várias Associações 
distritais, distribuídas pelas 
categorias de Masters mas-
culinos com 16 equipas. Nos 
Masters femininos competem 
8, os Rookies masculinos vão 
ter 12 equipas e, em Rookies 
femininos, serão 8, os emble-

mas em prova.
A maioria dos participan-

tes vai ficar alojada em espa-
ços adequados no Centro Es-
colar do Pontal e no Pavilhão 
da Escola EB 2.3 Dom Marti-
nho Castelo Branco, perten-
centes ao Agrupamento de 
Escolas Poeta António Aleixo. 
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Quando o areal
é relvado
e a praia
é pavilhão

Associas a palavra “praia” a uma toalha estendida e uma sesta? Ou a um 
livro e um par de headphones? Nada mais natural. Mas o teu dia de praia 
pode não ficar por aí. É também uma boa oportunidade de participar em 
alguns desportos que, durante o resto do ano, não temos possibilidade 
de praticar. Os mais conhecidos são os casos do futebol e vólei de praia, 
por exemplo, mas há mais opções. Descobre aqui algumas delas. 
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Corria o ano de 2012 quando, na Bélgica, era inaugurada 
a Associação Europeia de Rugby de Praia (AERP). Esta 
criação, explica a própria AERP no seu site, surgiu na 
consequência de uma reunião com membros dos “quatro 
torneios de topo” da modalidade. Entre eles, conta-se o 
Figueira Beachfi ves, um torneio realizado anualmente na 
Figueira da Foz. Em 2015, a data escolhida é a de 11 e 12 de 
julho. 
Sendo sobretudo popular em Itália, o Rugby de Praia conta 
com ligas em diversos países da Europa. Por ainda não 
existir uma organização centralizada deste desporto, a 
AERP defi ne algumas “regras introdutórias”.
Uma das maiores diferenças para o rugby tradicional 
prende-se com o valor do ensaio. No Rugby de Praia 
ele vale apenas um ponto, não havendo lugar à habitual 

realização do pontapé de transformação adicional. 
No Rugby de praia, após um ensaio, o jogo reinicia 
imediatamente no centro do terreno, com a marcação de 
um livre. 
De resto, é proibida a utilização do pé em qualquer 
momento do jogo corrido. Por outro lado, não são utilizados 
os dois métodos tradicionais de recolocar a bola em jogo: o 
scrum (o confronto entre dois blocos de jogadores) e o line 
(o lançamento lateral com a elevação de dois jogadores). 
Os cinco jogadores de cada equipa podem ser substituídos 
em qualquer momento do jogo e as vezes que forem 
necessárias. Este é um detalhe importante já que, os dois 
tempos de cinco minutos são de grande intensidade física, 
nomeadamente devido às características do terreno que 
aumentam bastante o nível de esforço. 

RUGBY DE PRAIA
 Ensaio a Ensaio, ponto a ponto 
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O nascimento do Andebol de Praia deu-se na Isla de Ponza 
– uma pequena ilha do sul de Itália – no ano de 1992. Devido 
à falta de recintos de andebol, dois presidentes de clubes 
locais sugeriram que se começasse a jogar nos areais da ilha. 
Desde a sua criação, o objetivo passou sempre por 
estimular a espetacularidade. Por essa razão, como se lê 
no regulamento elaborado pela Federação de Andebol de 
Portugal, “situações de jogo espetaculares e atraentes são 
compensadas com um ponto adicional”. 
Por essa razão, lances como golos que envolvam acrobacias 
(como piruetas ou remates aéreos) são recompensados 
com dois pontos. O fato do terreno amortecer a queda 
dos jogadores permite alguma liberdade na realização 
dos movimentos acrobáticos. Da mesma forma, os golos 
marcados por guarda-redes ou na conversão de livres de 
sete metros também valem a dobrar. 
O piso é também responsável por outra das principais 
particularidades do andebol de praia: o drible e a condução 
de bola. Ainda que as regras sejam as mesmas (cada jogador 

pode dar três passos), a progressão com a bola controlada é 
dificultada pelo facto de o esférico não saltar. 
De forma a tornar o jogo mais rápido e mais fluido que 
no pavilhão, o contacto físico entre jogadores é proibido, 
limitando-se o adversário em posição defensiva a tentar 
bloquear o remate do atacante.  
Ao contrário do andebol tradicional – disputado por equipas 
com sete jogadores de campo – o andebol de praia é 
jogado por duas equipas de quatro jogadores, numa partida 
composta por duas partes de 10 minutos cada uma (com um 
intervalo de cinco minutos). 
Cada uma das partes é entendida como um set, ou seja, 
vale um ponto. No caso de se verificar um empate no final 
do tempo regulamentar, o desempate é feito através da 
realização de contra-ataques. 
O desporto dispõe de um Circuito Nacional Andebol de 
Praia. Em 2015, a época arrancou a 14 de junho e termina 
com uma Fase Final, entre 31 de julho e 2 de agosto, na Praia 
da Rocha, em Portimão.  

ANDEBOL DE PRAIA
 O objetivo é marcar… com estilo 
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 Mudam-se os campos, fica o cesto 

Existem duas variantes de basquetebol jogado na areia. 
A mais aproximada ao desporto praticado nos pavilhões 
é sobretudo popular no Brasil e é também praticada em 
Portugal. 
As principais particularidades desta modalidade prendem-
se com o número de jogadores por equipa (4 titulares e 
4 substitutos), com as dimensões do campo (20 metros 
por 10), com a duração (2 períodos de 10 minutos), com o 
modo de contagem do tempo (o cronómetro para apenas 
em descontos de tempo e lances livres) e com o limite de 
tempo para efetuar um lançamento (apenas 15 segundos). 

A área de lance-livre fica a cinco metros de distância 
do cesto e é identificada com a colocação de bandeiras 
nas laterais fora do campo de jogo. Ainda que o drible 
seja permitido, o facto de ser muito difícil de driblar na 
areia torna o jogo mais tático, com as movimentações e 
os bloqueios a assumir papel de destaque. Em algumas 
competições, jogadas espetaculares como afundanços ou 
alley oops valem pontos adicionais. 

A variante americana 
Há mais de 40 anos, nas areias americanas do Alabama, 
nascia uma versão alternativa do basquetebol de praia. 
Desde aí, e segundo a Associação Mundial para o 
Basquetebol de Praia (WBBA), este é “o desporto de praia 
com maior crescimento no mundo”. 
O desporto é bastante diferente do basquetebol 
convencional. Desde logo, apenas possui um aro, sem 
tabela. O recinto de jogo estende-se pelo areal circundante 
a este cesto central, sem limites de espaço. A única divisão 
diz respeito aos cestos de 3 e 2 pontos, divididos por um 
círculo interno e externo. 
Ao contrário da outra versão do basquetebol de praia, não 
é permitido qualquer tipo de drible e o movimento de bola 
faz-se apenas através de passes e de “dois passos e meio”. 
Até ao momento, informa a WWBA, foram organizados 15 
campeonatos mundiais anuais.
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Invenções nas areias do orientE

Sepak Takraw
  A fusão de futebol, voleibol e artes marciais 

Criado há mais de 500 anos, na Malásia, este desporto é 
uma mistura entre futebol, voleibol e artes marciais. No 
fundo, o jogo assemelha-se a uma partida de futevólei com 
constante recurso a acrobacias. 
Com uma rede com cerca de 1,55 metros de altura colocada 
entre as duas equipas, os atletas devem procurar fazer a 
bola (do tamanho aproximado de uma bola de andebol) 
tocar o chão do campo adversário, utilizando qualquer 
parte do corpo, exceto mãos e braços. Não existe limite 
de toques que um jogador pode dar. Tal como no vólei, 

é permitido bloquear o remate adversário. De forma a 
conseguir um ângulo mais difícil de defender, os remates 
são constantemente realizados através de movimentos 
acrobáticos (a fazer lembrar os “pontapés de bicicleta” 
do futebol) – o que confere a esta modalidade uma 
espetacularidade única. 
Uma partida é composta por dois sets, disputados até aos 
21 pontos. No caso do empate a um, joga-se um Tie Break 
até aos 15 pontos. 
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A Ásia é um continente com muita tradição em jogos de praia, ao 
ponto de realizar, de dois em dois anos, os Jogos Asiáticos de Praia, 
contando com a presença dos Comités Olímpicos Nacionais do con-
tinente. Para além das modalidades mais tradicionais como Surf, 
Pólo Aquático, Triatlo, Voleibol, Andebol ou Futebol, este evento 
conta ainda com alguns desportos historicamente associados ao 
continente asiático e que se destacam pela sua originalidade. 

Kabaddi
 Uma apanhada com direito a cantoria

Em 1936, em plenos Jogos Olímpicos de Berlim, decorreu 
uma demonstração de um desporto vindo diretamente do 
Bangladesh: o Kabaddi. 
O jogo é formado por duas equipas de sete jogadores, num 
campo dividido por uma linha. O objetivo do atleta é invadir 
o campo contrário, tocar num adversário e regressar à sua 
posição original. No caso de ser apanhado pela equipa rival, 
o jogador é eliminado. 
Porém, as particularidades do Kabaddi não ficam por aqui. 
Durante a sua invasão do campo adversário, o jogador tem 

de ir cantando e repetindo a palavra Kabaddi. Este detalhe 
complica bastante a tarefa, tendo em conta que, seja em 
invasão ou em fuga, o atleta fica facilmente sem ar, sendo 
“capturado pelos adversários”. 
Cada jogo de Kabaddi é composto por duas partes de 20 
minutos. O desporto é praticado em países como Japão, 
Canadá, Estados Unidos, Sri Lanka, Nepal ou Paquistão. 
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