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Desporto | Duas equipas da Nazaré competem na final nacional de andebol de praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Rádio Nazaré.com

URL: http://www.nazarefm.com/nfm/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:d
esporto--duas-equipas-da-nazare-competem-na-final-nacional-de-andebol-de-
praia&catid=10:desporto&Itemid=24

 

Sexta, 05 Agosto 2011 17:16

 

 A Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia decorre este fim de semana. A competição, que

conta com duas equipas da Nazaré, decorre na Praia de Buarcos, na Figueira da Foz.

 

 As 26 equipas participantes distribuem-se em quatro escalões: rookies e masters, masculinos e

femininos.

 

 As partidas começam sábado às 9 horas e os finalistas entram em campo domingo a partir das

15h40.

 

 Da Nazaré participam a Dicis Team, apurada em 2.º no Circuito Regional de Andebol de Praia, nos

masters masculinos, e as Ice Tikas Girls, em rookies femininos.

 

 A organização é da Federação de andebol de Portugal.
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Diz a Scalabisport, empresa municipal de Santarém que organizou a iniciativa

Jogos «Aqua Fixe» com balanço muito positivo
As emoções regressaram ao

Complexo Aquático de Santarém,
no passado dia 22 de Julho, pelas
21h30, no decorrer da Grande Final
dos Jogos «Aqua Fixe».

Nesta Final, estiveram pre-
sentes as equipas do Vitória Clube
de Santarém I e II, do Gimno Clu-
be de Santarém, “Delícia do Mar”
e “Camarão Tigre”, o Clube de An-
debol de S. Vicente “CAS MARINE”
e os Ex: UDS.

O grande vencedor da noite e

Lazer

para surpresa de todos, foi a equi-
pa do Clube de Andebol de S. Vi-
cente, apelidados de “Cas Marine”,
com 32 pontos, que consolidaram o
1º lugar. A equipa do Gimno Clube
de Santarém “Delícia do Mar”, ga-
rantiu o 2º posto, com 28 pontos e
em 3º lugar, com 22 pontos, ficou a
equipa do Vitória Clube de San-
tarém II.

A equipa “Cas Marine” foi a
grande revelação da noite, man-
tendo sempre e ao longo de todos

os jogos um grande espírito de
equipa, união e competitividade,
alcançando, deste modo, o gratifi-
cante e merecido 1º lugar.

Coube aos vereadores João Lei-
te, Luísa Féria e António Valente,
bem como ao presidente da Scala-
bisport, Luís Arrais, ao adjunto do
presidente da Câmara Municipal,
Vítor Varejão e aos três presidentes
das juntas de freguesia, Carlos
Marçal, Abílio Ribeiro e Nuno Fer-
reira, a entrega dos merecidos pré-

mios, troféus e medalhas às 6 equi-
pas que marcaram presença na
final.

Ao longo das várias jornadas
dos Jogos «Aqua Fixe», a diversão
foi uma constante e os clubes fica-
ram muito satisfeitos com a reali-
zação dos mesmos. O saldo global
dos Jogos «Aqua Fixe» foi bastante
positivo. É de salientar ainda o tra-
balho da Scalabisport e o compa-
nheirismo sentido entre os vários
clubes que aceitaram este desafio. A equipa vencedora, S. Vicentense.
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O Callidas tem abertas as
captações para a prática de
andebol no clube, para a época
2011/12: masculinos (vários
escalões) - nascidos entre 1994
e 2004; femininos (vários
escalões) - nascidas entre 1997 e

Andebol

CAPTAÇÕES PARA O CALLIDAS
2004. As inscrições podem ser
feitas via e-mail - andebol.
callidas@gmail.com -, incluindo
as seguintes informações: nome
completo, data de nascimento,
sexo e contacto telefónico ou e-
mail.
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Andebol

SIMÃO FÉLIX VAI JOGAR
NO ABC DE BRAGA

TEXTO: SUSANA RIBEIRO

O andebolista
vizelense Simão Félix vai
representar o ABC, de
Braga, na próxima
temporada 2011/12. A
“cobiça” do clube pelo
jovem guarda-redes do
Callidas não é de agora:
há um ano também o
convidaram para juntar-
se a eles, mas este não
aceitou porque, primeiro,
tinha de terminar o
Ensino Secundário.

Simão Félix, de 18
anos de idade, sente-se
lisonjeado pelo convite,
que, sublinhe-se, surgiu
antes da decisão do
Callidas de extinguir a
equipa sénior: “É muito
bom porque reconhece-
me valor para ir para lá”,
comenta, consciente, no
entanto, que “ainda [tem]
muito que aprender”. Por
isso, encara o novo
“desafio” com orgulho e
responsabilidade: “As
minhas metas são treinar,
pôr-me em forma,
defender bem e jogar o
maior tempo possível”. O
andebolista vizelense vai
jogar pelos Juniores, que
disputam a I Divisão
Nacional da categoria -
onde também militam o
FC Porto, SL Benfica e
Sporting CP, por exemplo

-, mas também poderá ser
chamado aos seniores.

Simão Félix começa a
treinar a partir da próxima
semana, entre os dias 08 e
19 de Agosto, com a
equipa sénior do ABC;
depois, após uma semana
de paragem, regressará
mas desta feita para junto
dos Juniores. Para o ajudar
a desenvolver o
“potencial” que os
responsáveis do ABC lhe
reconhecem, o andebolista
vizelense vai ter como
treinador, nada mais, nada
menos do que, “o melhor

guarda-redes de sempre,
Carlos Ferreira”.

Hobby que se
tornou sério

Quando começou a
jogar andebol nos
Iniciados do Callidas,
tinha na altura 13 anos de
idade, Simão Félix fê-lo
para quebrar o
sedentarismo e perder
peso - e conseguiu.
Porém, à medida que os
anos foram passando, o
andebol tornou-se um
hobby sério para o jovem,

encarado com rigor e
p r o f i s s i o n a l i s m o .
Questionado se gostaria de
fazer do andebol
profissão, Simão Félix é
peremptório: “Se surgir
uma oportunidade,
gostava. Mas no andebol
o melhor mesmo é ter
também um curso, uma
outra ocupação”. A pensar
nisso mesmo, o jovem
candidatou-se à
universidade, devendo
entrar num dos pólos da
Universidade do Minho -
Engenharia e Gestão
Industrial, em Guimarães,
ou Gestão, em Braga.

Extinção da equipa
sénior do Callidas

A terminar a nossa
conversa quisemos saber
qual a opinião de Simão
Félix sobre a extinção da
equipa sénior do Callidas
- conjunto que chegou a
representar na época
finda, mas apenas na fase
final devido a problemas
com a sua inscrição - e não
esconde o seu desalento:
“Acho que é muito mau
para a malta de Vizela, que
não terá equipa para
jogar”. Porém, lamenta o
facto de o andebol nunca
ter sido “muito amado em
Vizela, porque o pavilhão
estava sempre vazio”.
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Equipa de Andebol do
Benfica estagia em Vouzela

Lurdes Pereira
�

A equipa sénior de
Andebol do Sport Lisboa e
Benfica vai estar, de 7 a 12
de Agosto, em Vouzela, para
o estágio de preparação da
época 2011/ 2012.

Durante os seis dias,
Vouzela recebe 21 elementos,
entre jogadores, equipa téc-
nica, roupeiro e fisiotera-
peuta.

O programa inclui trei-
nos, mas também alguma
descontracção e visitas.

«Os objectivos são a
divulgação da modalidade
que tem grande tradição

em Vouzela e que se
pretende que tenha uma

dinâmica maior no
panorama local, regional e

nacional (…)»

O programa começa, no
dia 7 de Agosto; às 21h45,
com visita às Festas do Cas-
telo. No dia 8, pelas 17h00,
recepção da comitiva do
Sport Lisboa e Benfica, no
Salão Nobre do Município.
No dia 10, entre as 18h00 e
as 20h00, treino aberto ao
público no Pavilhão Gimno-
desportivo de Vouzela e, a
partir das 19h30, sessão de
autógrafos. Dia 11, cerca
das 17h00, visita da comiti-
va do Benfica às instalações
da empresa Constálica S. A.
na Zona Industrial do Mon-
te Cavalo. Dia 12, entre as
18h00 e as 20h00, treino aber-
to ao público no Pavilhão
Gimnodesportivo de Vou-
zela.

A organização é do Mu-
nicípio de Vouzela e do Sport
Lisboa e Benfica, com o pa-
trocínio da Constálica S. A.

e com os apoios do Inatel
Viseu, Visabeira - For Life,
Câmaras de São Pedro do
Sul e de Viseu.

O presidente da autar-
quia vouzelense, Telmo
Antunes, explicou que «este
é o segundo ano que a equi-
pa de Andebol do Benfica
efectua o estágio em Vou-
zela, sendo que o ano pas-
sado correu muito bem e com
grande nível».

Em 2010 «houve um
grande profissionalismo das
entidades intervenientes e
dos técnicos da Câmara. Es-
peramos que este ano tam-
bém corra tudo bem», sali-
entou.

«Os objectivos são a di-
vulgação da modalidade que
tem grande tradição em
Vouzela e que se pretende
que tenha uma dinâmica
maior no panorama local, re-
gional e nacional; a troca de
experiências entre os ande-
bolistas do Benfica e os pra-
ticantes no concelho; e a
dinamização dos clubes e
associações que praticam
andebol», salientou.

O presidente frisou que
«para Vouzela é importante
receber este estágio de uma
equipa do Benfica ao mais
alto nível desportivo. Vamos
ter a cobertura mediática do
Canal Benfica, da comunica-
ção social e uma associação
à marca Benfica, uma das
maiores do país».

«É um orgulho e um
grande desafio. A expectati-
va é que corra bem já que a
região respondeu bem. As
parcerias mantêm-se, tendo
sido alargadas à Câmara de
Viseu e há o patrocínio de
uma empresa», realçou.
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