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FÉRIAS OCUPADAS
Faro
Férias na Praia
Praia de Faro. T. 916474598
2.ª a 6.ª, das 9h às 17h. De 15/6 a 28/8. M/6. 
40€ (meio dia) a 75€ (dia completo) por 
semana
A ASA – AMAR Surfing Academia propõe 
uma série de actividades radicais em 
pleno areal para ocupar as férias de Verão. 
Nelas incluem-se bodyboard, stand-up 
paddle, surf, jogos de praia, canoagem e 
paintball.

Guimarães
Férias Desportivas
Pavilhão Multiusos de Guimarães 
(Al. Cidade de Lisboa). T. 253520300
2.ª a 6.ª, das 9h às 18h. Até 4/9. Dos 6 
aos 14 anos. 40€ (semana); 35€ (4 ou + 
semanas). 
Edição de Verão da iniciativa da Tempo 
Livre — Centro Comunitário de Desporto 
e Tempos Livres para ocupação das 
férias com actividades desportivas como 
voleibol, andebol, baseball, natação, 
atletismo ou dança e outras como a 
projecção de filmes, informática ou um 
atelier de pintura.

Lisboa
Férias de Verão a Oriente
Museu do Oriente (Av. Brasília – Ed. Pedro 
Álvares Cabral). T. 213585200
2.ª a 6.ª, das 10h às 13h. De 13/7 a 17/7. Para 
quem nunca tocou violino! Marcação até 
3/7. Dos 7 aos 12 anos. 80€
Oficinas que se propõem a sensibilizar os 
mais pequenos para as diferentes culturas 
orientais, através de uma abordagem 
lúdico-didáctica das colecções do museu. 
Ali é possível aprender as Primeiras 
Palavras em Chinês ou a Caligrafia Chinesa, 
e também integrar um atelier intensivo 
Para Quem Nunca Tocou Violino!.
 
Férias de Verão
Centro Cultural de Belém (Pç. do Império). 
T. 213612899
2.ª a 6.ª, das 9h30 às 17h30. Até 4/9. Dos 4 
aos 13 anos. 110€ (semana)
A partir das exposições patentes no Museu 
Colecção Berardo, ocupa-se o tempo a 
brincar através de desenho, pintura ou 
escultura, em oficinas direccionadas a 
várias faixas etárias. O ponto comum das 
20 propostas é a expressão plástica, aliada 
a experiências artísticas que incluem 
teatro, animação e até a criação de um 
programa de televisão.

Porto
Férias de Surf
Surf Traning School (Via do Castelo 
do Queijo – Ed. Transparente). 
T. 936270124
2.ª a 6.ª, das 9h às 12h30 e das 14h às 
17h30. Até 18/9. 20€ (meio dia); 30€ (dia); 
65€ (semana, meio dia); 100€ (semana 
completa)
Os tempos livres são passados na praia, 
a aprender a surfar com aulas teóricas e 
práticas desta escola reconhecida pela 
Federação Portuguesa de Surf.

lazer@publico.pt
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João Pedro
Oliveira 
regressa ao
S. Bernardo

O São Ber nardo anunciou on-
tem, atra vés da sua página no
Facebook, que João Pedro Oli-
veira (na foto) é o mais recente
reforço da equipa sénior que na
época volta a disputar a 2.ª Di-
visão Nacional. O jogador, que
na época passada representou
o Águas Santas, regressa assim
ao clube aveirense, onde come-
çou a jogar no escalão de Infan-
tis. João Pedro Oliveira será o
segundo jogador a voltar ao S.
Bernardo na próxima época, de-
pois de o clube ter confirmado
o regresso de Daan Garcia.

O S. Bernardo confirma tam-
bém, através da rede social, a
con tinuidade na equipa orien-
tada por Ulisses Pereira de João
Massa e Tiago Sousa. E se Mas -
sa, que jogava na equipa júnior
que foi quarta classificada no
na cional, vai definitivamente in-
tegrar o plantel sénior, já Sousa,
jogador das escolas do FC Porto,
vai cumprir a sexta época com
a camisola do clube.|

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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Artística já prepara
a nova época
Renovações Maior exigência do principal campeonato
leva o clube de Avanca a fazer os primeiros contactos
com jogadores no sentido de se afirmar ao mais alto nível

Avelino Conceição

A Artística de Avanca terminou
a Fase Final da 2.ª Divisão Na-
cional no último sábado, com
uma vitória (34-27) no recinto
do Arsenal da Devesa, confir-
mando assim o segundo lugar
final, depois de ter garantido, a
uma jornada do fim a subida
ao primeiro escalão do ande-
bol nacional.

Com a presença 1.ª Divisão
Nacional na próxima época, o
clube avancanense já começou
a olhar de forma responsável o
futuro, com o objectivo de se
afirmar no principal campeo-
nato português. E face à exigên-
cia da competição, os respon-
sáveis da Artística de Avanca já
começou a estrutura o plantel
para a próxima temporada.

Encetando contactos com a
grande maioria dos jogadores
do plantel, no sentido de man-
ter a estrutura da equipa que
alcançou bons resultados, o
clube já chegou a uma acordo
de renovação com o guarda-

redes Luís Silva, o ponta-es-
querda Ricardo Mourão e o
“pivot” Victor Alvarez, possante
jogador cubano alvo da cobiça
de outros emblemas.

E para prosseguir com o bom
desempenho que a equipa teve
na última temporada, o clube
já tinha assegurado também a
continuidade do treinador Car-
los Martingo, que conduziu a
equipa avancanense ao mais
alto patamar competitivo, de-
pois de a equipa ter descido de
divisão em 2013/2014. De saída
está Nélson Almeida, jovem jo-
gador que foi pouco utilizado

na última época pelo técnico.
O guarda-redes André Ma-

galhães poderá ser um reforço
de vulto na equipa, que co-
meça para preparar a época
2015/2016 a 27 de Julho. A con-
firmar-se a vinda do guardião
que a Artística de Avanca con-
tratou ao Colégio de Carvalhos,
será assim um regresso ao
clube, após ter saído com úl-
tima época já em curso. Re-
corde-se que André Magalhães
ingressou no FC Porto em Ja-
neiro, acabando por se sagrar
heptacampeão nacional com
a camisola azul e branca. |

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Victor Alvarez, possante “pivot”, renovou pela Artística de Avanca

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Juve celebra 30 anos
A Juventude Desportiva do Lis celebra hoje o seu 30.º ani-
versário, a partir das 20h00, e preparou um desfile de
atletas, danças, ginásio, zumba e andebol. A festa será or-
ganizada no pavilhão da Juve, em São Romão, Leiria.
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A equipa de andebol em cadeira
de rodas da Associação Portu-
guesa de Deficientes (APD) de
Leiria conquistou no sábado o
título de campeão nacional. A
formação leiriense começou a
meia-final contra a APD Porto,
onde ganhou os dois sets, clas-
sificando-se para a final onde
defrontou a APD  Braga.

Contra a detentora do troféu,
Leiria entrou melhor no pri-
meiro set conseguindo ganhar
por golo de ouro por 5-4. No
segundo set, a APD Leiria fez al-
gumas mudanças no seu jogo
conseguindo baralhar o seu ad-
versário e venceu por 4-3, sa-

grando-se campeão nacional
de andebol de ACR4.

Fazem parte da equipa Nuno
Pedrosa, Manuel Sousa, Luís
Ramos, Iderlindo Gomes, Pa-
trícia Traquina, Marco Fran-
cisco, Cândido Delgado, João
Pedro, Rafael Andino, João
Queiroz e João Jerónimo.|

APD Leiria é campeão 
nacional
Andebol
Cadeira de rodas

Leirienses venceram na final a
APD Braga
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Nazaré recebe Europeu em 2016
O Europeu de sub-18 em andebol de praia vai disputar-se
na Nazaré, de 8 a 10 de Julho de 2016. O anúncio da rea-
lização da prova na Nazaré foi feito pela Federação Euro-
peia de Andebol (EHF).
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A8 Espanhóis e russos no caminho do FC Porto na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4647714

 
Gilberto Duarte é a estrela dos dragões Pela primeira vez, um clube português qualificou-se
diretamente para a fase de grupos da Champions de andebol. O FC Porto vai defrontar, na fase grupos
da Liga dos Campeões de andebol, o Naturhouse La Rioja, de Espanha, e o Chekhovskie Medvedi, da
Rússia, entre outras equipas, ditou hoje o sorteio realizado em Viena. O sorteio de Viena coloca o
campeão português a reencontrar o Vojvodina, da Sérvia - cruzaram-se na última edição - e ainda a
jogar contra o Tatran Presov, da Eslováquia, e o Meshkov Brest, da Bielorrússia, todos integrantes do
grupo C. Os dois primeiros do grupo C deste sorteio disputarão depois entre si uma eliminatória
disputada num só jogo, a exemplo do que vai acontecer no grupo D. As duas equipas assim apuradas
juntam-se às classificadas entre os segundo e sexto lugares dos grupos A e B, para uma ronda de
oitavos de final com 12 equipas. Os vencedores dos grupos A e B, que integram as equipas mais
fortes, avançam diretamente para os quartos de final e esperam pelos seis que triunfarem nos
'oitavos'.
 
por Lusa
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O presidente da Câmara de La-
mego, Francisco Lopes, mos-
trou-se convencido de que “o
novo Centro de Estágios vai fo-
mentar a prática desportiva
junto de toda a população,
sendo, simultaneamente, um
pólo dinamizador do desen-
volvimento da economia”.

Na sua opinião, esta estru-
tura vai “contribuir para a cria-
ção de novos postos de traba-
lho e para potenciar maior
atractividade ao investimento
na região”.

“O mercado internacional é
uma das nossas grandes apos-
tas, nomeadamente através da
atracção de equipas interna-
cionais”, sublinhou.

A autarquia espera que o
Centro de Estágios de Lamego
possa vir a acolher encontros
de modalidades e estágios des-
portivos – a nível regional, na-
cional e mesmo internacional

– estando para isso preparado
com instalações desportivas e
de alojamento.

Para as crianças e jovens do
concelho, esta infraestrutura
oferece “as condições ideais
para a prática desportiva de
que anteriormente não dispu-
nham, inclusivamente ao nível
do desporto escolar”.

“É objectivo deste Centro de
Estágios dinamizar e apoiar o

desenvolvimento desportivo
local e apoiar a formação em
toda a região Centro e Norte,
pretendendo ser um centro de
referência de acolhimento à
média e alta competição, quer

nacional quer internacional”,
acrescenta.

Durante a tarde de amanhã,
será feita a primeira visita ofi-
cial ao novo Centro de Estágios
de Lamego, uma obra que foi
financiada pelo Programa
Operacional Regional do
Norte.

Antes, no Teatro Ribeiro
Conceição, na mesma cidade,
realiza-se uma cerimónia de
homenagem a nove persona-
lidades do desporto nacional.

Serão homenageados os
atletas Vítor Baía (futebol), Fer-
nanda Ribeiro (atletismo), Cân-
dido Barbosa (ciclismo), Carlos
Resende (andebol), a dupla
João Brenha e Miguel Maia
(voleibol), Lenine Cunha (pa-
ralímpicos), Nuno Delgado
(judo), Nuno Marques (ténis) e
André Silva (minigolfe).

O concurso público para a
requalificação e adaptação do

Centro de Estágios de Lamego
tinha sido lançado em Julho
do ano passado.

A infraestrutura esteve para
ser transformada num centro
de alto rendimento para o vo-
leibol, mas o projecto revelou-
se muito caro (mais de oito mi-
lhões de euros). O edifício aca-
bou por ser transferido da se-
cretaria de Estado do Desporto
para a Câmara de Lamego e o
projecto remodelado. |

Centro de Estágios 
apresentado amanhã
Lamego O requalificado Centro de Estágios, que representou um investimento
de três milhões de euros e dispõe de equipamentos desportivos, hoteleiros,
recreativos e de lazer, é apresentado amanhã

Com este equipa-
mento, Câmara 
espera captar para a
cidade estágios de 
clubes nacionais 
e internacionais
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Espanhóis e russos no caminho do FC Porto na Liga dos Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=779484

 
HOJE às 20:15
 
 O FC Porto vai defrontar, na fase grupos da Liga dos Campeões de andebol, o Naturhouse La Rioja, de
Espanha, e o Chekhovskie Medvedi, da Rússia, entre outras equipas, ditou hoje o sorteio realizado em
Viena.
 
 O sorteio de Viena coloca o campeão português a reencontrar o Vojvodina, da Sérvia - cruzaram-se
na última edição - e ainda a jogar contra o Tatran Presov, da Eslováquia, e o Meshkov Brest, da
Bielorrússia, todos integrantes do grupo C.
 
 Os dois primeiros do grupo C deste sorteio disputarão depois entre si uma eliminatória disputada num
só jogo, a exemplo do que vai acontecer no grupo D.
 
 As duas equipas assim apuradas juntam-se às classificadas entre os segundo e sexto lugares dos
grupos A e B, para uma ronda de oitavos de final com 12 equipas.
 
 Os vencedores dos grupos A e B, que integram as equipas mais fortes, avançam diretamente para os
quartos de final e esperam pelos seis que triunfarem nos 'oitavos'.
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Andebol
Paulo Ramôa continua no AC Vermoim

O bracarense Paulo Ramôa renovou o seu vínculo 
com a Associação Cultural de Vermoim, 

de Famalicão. Residente em Braga 
e licenciado em desporto, Paulo 

Ramôa conta já no seu currículo 
com participações no gabinete 
de desporto do município de 
Braga ou clubes como o ABC 
ou o Manabola Lusitano.

Chegado ao Clube de Ande-
bol da AC de Vermoim no início 

da época passada, assume agora a 
equipa sénior feminina como princi-

pal desafio para a próxima época assim como a capta-
ção de jovens para o clube.
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FC Porto a Leste nos caminhos da Champions - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4647697

 
Dragões ficaram a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.
 
 O FC Porto vai ter quatro deslocações ao Leste na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol,
depois de o sorteio realizado esta sexta-feira, em Viena, ter colocado o Meshkov Brest (Bielorrúsia), o
Chekhovskie Medvedi (Rússia), o Tatran Presov (Eslováquia) e o Vojvodina (Sérvia) no caminho dos
azuis e brancos.
 
 A outra equipa do grupo C é o La Rioja, de Espanha.
 
 Recorde-se que o FC Porto, heptacampeão nacional, teve entrada direta na fase de grupos da mais
importante prova de clubes do mundo, sendo esta a segunda presença em três anos dos portistas na
competição.
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FC Porto conheceu adversários da Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=958087

 
EQUIPAS DE LESTE EUROPEU NO caminho portista O FC Porto vai defrontar, na fase grupos da Liga
dos Campeões de andebol, o Naturhouse La Rioja, de Espanha, e o Chekhovskie Medvedi, da Rússia,
entre outras equipas, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Viena. O sorteio de Viena coloca o
campeão português a reencontrar o Vojvodina, da Sérvia - cruzaram-se na última edição - e ainda a
jogar contra o Tatran Presov, da Eslováquia, e o Meshkov Brest, da Bielorrússia, todos integrantes do
grupo C. Os dois primeiros do grupo C deste sorteio disputarão depois entre si uma eliminatória
disputada num só jogo, a exemplo do que vai acontecer no grupo D. As duas equipas assim apuradas
juntam-se às classificadas entre os segundo e sexto lugares dos grupos A e B, para uma ronda de
oitavos de final com 12 equipas. Os vencedores dos grupos A e B, que integram as equipas mais
fortes, avançam diretamente para os quartos de final e esperam pelos seis que triunfarem nos
'oitavos'.
 
 , 26 junho de 201521:09
 
LUSA Luís Vieira
 
 

Página 13



A14

FC Porto conhece adversários na Liga dos Campeões de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=839935&tm=111&layout=158&visual=49

 
26 Jun, 2015, 20:13
 
 O FC Porto vai defrontar, na fase grupos da Liga dos Campeões de andebol, o Naturhouse La Rioja, de
Espanha, e o Chekhovskie Medvedi, da Rússia, entre outras equipas, ditou esta sexta-feira o sorteio
realizado em Viena.
 
 O sorteio de Viena coloca o campeão português a reencontrar o Vojvodina, da Sérvia - cruzaram-se
na última edição - e ainda a jogar contra o Tatran Presov, da Eslováquia, e o Meshkov Brest, da
Bielorrússia, todos integrantes do grupo C.
 
 Os dois primeiros do grupo C deste sorteio disputarão depois entre si uma eliminatória disputada num
só jogo, a exemplo do que vai acontecer no grupo D.
 
 As duas equipas assim apuradas juntam-se às classificadas entre os segundo e sexto lugares dos
grupos A e B, para uma ronda de oitavos de final com 12 equipas.
 
 Os vencedores dos grupos A e B, que integram as equipas mais fortes, avançam diretamente para os
quartos de final e esperam pelos seis que triunfarem nos 'oitavos'.
 
RTP com LUSA
 
 

Página 14



A15

Espanhóis e russos no caminho do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/06/26/espanhois-e-russos-no-caminho-do-fc-porto

 
26-06-2015 20:35
 
 Azuis-e-brancos participam na competição em virtude da conquista do título de campeão na época
14/15.
 
 Equipa de andebol do FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto vai defrontar, na fase grupos da Liga dos Campeões de andebol, o Naturhouse La Rioja, de
Espanha, e o Chekhovskie Medvedi, da Rússia, entre outras equipas, ditou esta sexta-feira o sorteio
realizado em Viena.
 
 O sorteio de Viena coloca o campeão português a reencontrar o Vojvodina, da Sérvia - cruzaram-se
na última edição - e ainda a jogar contra o Tatran Presov, da Eslováquia, e o Meshkov Brest, da
Bielorrússia, todos integrantes do grupo C.
 
 Os dois primeiros do grupo C deste sorteio disputarão depois entre si uma eliminatória disputada num
só jogo, a exemplo do que vai acontecer no grupo D.
 
 As duas equipas assim apuradas juntam-se às classificadas entre os segundo e sexto lugares dos
grupos A e B, para uma ronda de oitavos de final com 12 equipas.
 
 Os vencedores dos grupos A e B, que integram as equipas mais fortes, avançam diretamente para os
quartos de final e esperam pelos seis que triunfarem nos 'oitavos'.
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FC Porto conheceu adversários da Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_conheceu_adversarios_da_liga_dos_campeoes.html

 
Naturhouse La Rioja, Chekhovskie Medvedi, Meshkov Brest, Vojvodina e Tatran Presov são os
adversários dos azuis e brancos... 21:09 . Record Por LUSA - Record O FC Porto vai defrontar, na fase
grupos da Liga dos Campeões de andebol, o Naturhouse La Rioja, de Espanha, e o Chekhovskie
Medvedi, da Rússia, entre outras equipas, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Viena.O sorteio
de Viena coloca o campeão português a reencontrar o Vojvodina, da Sérvia - cruzaram-se na última
edição - e ainda a jogar contra o Tatran Presov, da Eslováquia, e o Meshkov Brest, da Bielorrússia,
todos integrantes do grupo C.Os dois primeiros do grupo C deste sorteio disputarão depois entre si
uma eliminatória disputada num só jogo, a exemplo do que vai acontecer no grupo D. As duas equipas
assim apuradas juntam-se às classificadas entre os segundo e sexto lugares dos grupos A e B, para
uma ronda de oitavos de final com 12 equipas.Os vencedores dos grupos A e B, que integram as
equipas mais fortes, avançam diretamente para os quartos de final e esperam pelos seis que
triunfarem nos 'oitavos'.
 
 21:09 . Record
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Área Desportiva da Praia da Rocha 
volta a animar o verão
A partir de 29 de junho 
até 31 de agosto, a Área 
Desportiva da Praia da 
Rocha será o ponto de 
encontro privilegiado 
para quem deseja pas-
sar o seu tempo livre a 
praticar desportos de 
praia ou a experimen-
tar atividades como o 
fitness, o yoga, a zumba 
e a hidroginástica. 

Cada uma das pro-
postas é apoiada por ins-
trutores credenciados e 
funciona em horários es-
pecíficos. De segunda à 
sexta-feira estão marca-
das aulas de fitness e hi-
droginástica às 10h00 
e às 11h00, às 18h30 de 
segunda, quarta e sex-
ta-feira realizam-se au-
las de zumba e às terças 
e quintas-feiras o dia co-
meça com o yoga às 8h45.

O patrocinador ofi-
cial da Área Desportiva 
da Praia da Rocha é a De-
cathlon de Portimão, que 
também marcará pre-
sença, todas as segun-
das-feiras, com uma ati-
vidade de running. Qual-
quer pessoa pode parti-

cipar, mas para ganhar uma 
t-shirt deverá inscrever-se 
antes no local ou através do 
965629755.

Além das atividades regu-
lares, estão agendados para o 
mês de julho, nos dias 18 e 19, 
a Etapa do Circuito Nacional 
de Gira Praia da Associação 
de Voleibol do Alentejo e Al-
garve, os Jogos na Praia, de 18 
a 24, organizados pela United 
Beach Missions, o 2º Encon-
tro de Surf Adaptado da Praia 
da Rocha, marcado para o dia 
31, com organização da Câma-
ra Municipal de Portimão, e, 

de 31 de julho a 2 de agosto, 
a Fase Final Circuito Nacional 
de Andebol de Praia da Fede-
ração de Andebol de Portugal.

Agosto inicia a sua pro-
gramação com a XXV Prova de 
Mar da Praia da Rocha, no dia 
1, organizada pela Portinado, 
seguindo-se, no dia 8, o Sunset 
Fitness Party e a Fase Final do 
Circuito Regional de Voleibol 
de Praia, enquanto o Dia In-
ternacional da Juventude será 
assinalado a 12. Já nos dias 22 
e 23 de agosto terá lugar o XII 
Torneio Internacional Voleibol 
Praia «João José», organizado 

pelos Amigos do Voleibol de 
Portimão.

Neste verão, a Decathlon 
de Portimão será o patrocina-
dor oficial da Área Desportiva 
da Praia da Rocha, que conta 
também com o apoio da Mari-
na de Portimão e do Instituto 
Superior Manuel Teixeira Go-
mes. 

Neste equipamento inau-
gurado pela Câmara Municipal 
de Portimão, em 2008, tam-
bém é possível praticar fute-
bol de praia, voleibol de praia, 
basquetebol, futvolei e ténis 
de praia.
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Respirar andebol 
Não vou colocar resina nas mãos, nem vou calcar as

minhas Adidas especiais. Não vou ser o central que
pensa e lê o jogo, ou o ponta que consegue meter uma
rosca num qualquer guarda-redes de grande
envergadura. Serei apenas um adepto incondicional
desta modalidade, que no seguimento do evento do
passado fim-de-semana, decidiu relembrar que o
andebol é espectacular. E é mesmo! Em Leiria respira-
se andebol. Há muitos anos, gerações após gerações, a
modalidade é vivida com grande intensidade. A dar
corpo às minhas palavras, a Associação de Andebol de
Leiria, organizou um evento que contou com a
participação de 1.200 jovens atletas. Estima-se que
neste encontro nacional tenham passado por Leiria
cerca de 6 mil pessoas. Números impressionantes e que
representam o impacto desportivo e económico que
esta modalidade pode levar à cidade do Lis. Os clubes
de Leiria, ao longo dos anos, têm produzido talentos
para os principais emblemas do panorama nacional.
São vários os exemplos de atletas que actuam ou
actuaram em grandes clubes e que têm enriquecido a
espectacularidade deste desporto. A nível de formação,
e devemo-nos regozijar por isso, somos dotados de
uma qualidade de excelência sobejamente
reconhecida. Caminho esse que se estende até ao

Opinião
Luís
Golegã

andebol feminino, que tem, inclusive, levado o nome
da cidade para outros cantos da Europa. Clubes como a
Juventude Desportiva do Lis ou o Colégio João de
Barros têm conduzido o andebol em Leiria para os mais
altos patamares, tanto a nível interno como a nível
internacional. Num registo dissemelhante, aparece o
andebol masculino. Na próxima época, embora com
objectivos diferentes, a Juve Lis, que está de parabéns
pela subida, irá fazer companhia ao Atlético Clube da
Sismaria. O clube do “lado de lá” do rio está
empenhado em quebrar a malapata dos últimos seis
anos, nos quais disputaram quatro fases finais de
acesso à 1.ª Divisão, sempre com o mesmo desfecho. A
aposta é forte. Na caminhada da esperança de superar o
que até aqui tem sido feito, aos azuis da Estação,
regressa Inácio Carmo, nome sinónimo de qualidade e
mais-valia. É tempo das equipas seniores masculinas
figurarem entre os principais emblemas do desporto
nacional. Numa cidade apetrechada com tanta cultura
desportiva, é fundamental conduzir e apoiar os clubes
de Leiria, para que os mesmos obtenham maior
sucesso. Nesta cidade respira-se andebol. A
modalidade é espectacular, está viva e recomenda-se.

Blogger As Redes do Damas 

Página 18



A19

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 14,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59880265 25-06-2015

Andebol Figuras da
região nomeadas para
a Gala do Andebol

A Federação de Andebol de
Portugal (FAP) reconhece, pelo
quinto ano consecutivo, os
melhores agentes da modalidade
na Gala do Andebol, que vai ter
lugar em Castelo Branco, no dia
29 de Agosto. Entre os nomeados
estão várias figuras da região,
com destaque para a arbitragem,
que colocou duas duplas a
votação: os irmãos Roberto e
Daniel Martins, de Pombal, e Ivan
Caçador com Eurico Nicolau, da
Marinha Grande. A atleta Ana
Filipa Silva, da Juventude do Lis,
está entre as cinco jogadoras
revelação e Carolina Costa, do
Colégio João de Barros, foi
nomeada como uma das
melhores guarda-redes. O
treinador de Alcobaça Frederico
Carlos Santos, que levou o
Sporting até à final do
campeonato da 1.ª Divisão, é
candidato ao prémio de técnico
do ano. A votação decorre até ao
final do mês de Junho, no portal
da FAP. Na edição do ano passado
da Gala do Andebol, que decorreu
em Viseu, o leiriense Pedro
Portela, atleta do Sporting, foi
eleito o jogador do ano, ao passo
que a dupla Ivan Caçador e Eurico
Nicolau foram considerados os
melhores árbitros da temporada.

Página 19



A20

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 15,97 x 15,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59880278 25-06-2015

R
IC

A
R

D
O

 G
R

A
Ç

A

Dias chuvosos, nublados ou soalheiros? A
organização do Encontro Nacional de Infantis
preferia a segunda opção, mas não foi isso que teve
no decorrer dos quatro dias da prova, que decorreu
de quinta a domingo em Leiria. E, por isso, porque
a vaga de calor tornou impossível à realização de
jogos à torra do sol, a esmagadora maioria das
partidas previstas para aquele que supostamente
seria o ponto de atracção maior do evento, andebol
no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa,
tiveram de ser mudados para outros locais. No
entanto, o JORNAL DE LEIRIA ainda chegou a
tempo de tirar esta espectacular fotografia, que
eterniza o momento. Ainda assim, a organização

estava plenamente satisfeita, como fez questão de
salientar Mário Bernardes, presidente da
Associação de Andebol de Leiria. “Correu tudo bem
e o feedback de treinadores e miúdos foi fantástico.
O único contratempo foi o calor, que não foi fácil de
gerir, mas a resposta dos pavilhões que estavam de
reserva foi muito positiva. Foram 1.200 atletas,
mais treinadores e dirigentes que deram uma
enorme vida à cidade durante os quatro dias. E
depois havia as famílias, que andavam por todo o
lado. A hotelaria da cidade ficou completamente
cheia, de tal forma que houve familiares que
tiveram de se alojar em Fátima, Pombal, Batalha e
Marinha Grande.”

O andebol foi espectacular, o calor insuportável
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Andebol adaptado 
APD Leiria sagra-se
campeã nacional

Depois das vitórias nas finais da
Taça de Portugal nas variantes de
andebol adaptado de sete e de
quatro, a equipa da delegação de
Leiria da Associação Portuguesa de
Deficientes continua a conquistar
títulos. Este fim-de-semana foi na
Guarda, cidade onde arrecadaram o
Campeonato nacional da variante
de quatro, depois de baterem nas
meias-finais a APD Porto (2-0) e, na
final, a rival de sempre, APD Braga,
também pela margem máxima.
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Europeu de andebol de praia 
marcado para o areal da Nazaré
2016 A fina areia da praia da Nazaré irá acolher no próximo ano o Campeonato da Europa de sub-18,
em andebol de praia. O objectivo é encantar, para em 2017 receber a competição sénior

Andebol de praia e Nazaré. Combinação perfeita

CMN/VESTRELINHA

� A Nazaré está, cada vez mais, na
rota dos grandes eventos interna-
cionais de modalidades ligadas ao
mar e à praia. E se, como o JORNAL
DE LEIRIA anunciou em primeira
mão, a etapa do circuito mundial
de bodyboard visita a Praia do
Norte entre 29 de Setembro e 4 de
Outubro deste ano, 2016 também
promete muita emoção. As pirue-
tas, os jogos aéreos e as defesas es-
pectaculares vão voltar a invadir o
areal. É que está garantida a real-
ização do Campeonato da Europa
de andebol de praia em sub-18, que
se irá realizar de 8 a 10 de Julho. A
confirmação da informação por
parte da Federação Europeia de
Andebol (EHF) chegou na passada
segunda-feira a Mário Bernardes. 

“É uma grande notícia e estamos
muito felizes”, sublinhou o presi-
dente da Associação de Andebol de
Leiria e coordenador da variante
em Portugal. “Tudo isto começou
com um desafio que lancei à Câ-
mara Municipal da Nazaré. O pres-
idente ficou muito entusiasmado
com a ideia e formalizámos a can-
didatura. Havia mais candidatos,
mas houve logo um bom acolhi-
mento, porque há muito que a
federação europeia queria que o
País apresentasse uma proposta.
Na segunda-feira, na reunião da
comissão, em Viena, na Áustria, foi
decidida a atribuição do Europeu
de sub-18 à Nazaré.”

O presidente da Câmara da
Nazaré também rejubilou com a
notícia, até pela importância que a
modalidade teve na sua formação
pessoal. “Enquanto ex-praticante
e pai de dois jogadores de andebol,
não podia estar mais satisfeito”,
revelou Walter Chicharro. “Temos
uma enorme vontade de atrair
eventos internacionais para a
Nazaré e, uma vez mais, con-
seguimos. O mar e as praias do con-
celho têm condições fantásticas,
diria mesmo únicas.”

Operação de charme
No passado sábado decorreu em
Leiria a segunda edição do Con-
gresso de Andebol de Praia, onde
esteve presente Gabriella Horvath,
comissária da EHF. Ora, Mário
Bernardes e Walter Chicharro
lançaram um operação de charme
à húngara a levaram-na a conhecer
e saborear os encantos da Nazaré.

“Ficou encantada quando viu que
os campos ficam ao lado do mar,
porque não é muito normal. Disse
que não sabemos os tesouros que
temos”, revelou Mário Bernardes.
É que as condições oferecidas pela
praia são radicalmente diferentes
– “para melhor” – daquelas em
que por norma se realizam as com-
petições sob a égide da federação
europeia, não só ao nível do clima,
mas sobretudo da areia. 

Um exemplo. Surpreendente ou
não, o facto é que a selecção na-
cional de sub-19 que este fim-de-
semana irá participar no Europeu,
em Lloret del Mar, Espanha, joga
numa estância balnear, mas não na
praia, “porque o areal tem muitas
pedras”. Os leirienses Tomás Van-
Zeller e Francisco Santos, e o
nazareno Milton Estrelinha vão
entrar em campo numa caixa de
areia construída especificamente
para o evento. Tendo em conta
este tipo de situações, que até são
recorrentes, Walter Chicharro quer

aproveitar as qualidades naturais e
“incomparáveis” da Nazaré para
tornar a vila num local de eleição.
E se em 2016 é certo e seguro que
vai receber o Europeu de sub-18,
em 2017 quer acolher o evento
sénior, onde estarão todos os mel-
hores jogadores do Velho Conti-
nente. “É a praia com os tamanho
e enquadramento ideais”, diz o
autarca. “Neste momento, Portugal
é sempre considerado para qual-
quer iniciativa de andebol de pra-
ia da EHF”, completa o dirigente. 

Para o ano, na Nazaré, estarão à
volta de 12 equipas masculinas e
outras tantas femininas a compe-
tir pelo título europeu. “Depende
sempre de outras federações quer-
erem participar, pois o quadro con-
tinua aberto até 16 equipas por
género”, explica Mário Bernardes.
Cada comitiva é composta por 14
elementos. A primeira visita do
grupo de trabalho da EHF à Nazaré
será já no mês de Agosto. minús-
culas manchas castan

O andebol de praia está na moda
na região e há equipas no
Circuito Regional de Leiria que
pautam a sua actividade pelo
sucesso desportivo, mas
também pela solidariedade. Os
Cucurdilos, por exemplo, vão
ceder uma parte dos apoios que
angariarem ao Centro de
Acolhimento Temporário para
Crianças em Risco O Girassol,
uma valência da Adeser II –
Associação para o Desenvolvi-
mento Económico e Social da
Região da Marinha Grande. Esta
instituição acolher de forma
temporária 14 crianças até aos 12
anos em situação de risco.
Durante as etapas do circuito
regional, os Cucurdilos irão
dinamizar recolhas de roupas e
brinquedos para as crianças
desta instituição. No próximo

sábado, irão levar a cabo uma
festa solidária na sede do CPR
Pocariça, com a presença da
banda Funkoff e de dois DJ.
Metade das verbas angariadas
irá para O Girassol. Por sua vez,
os Raccoons d'Areia desenvol-
veram uma parceria para apoiar
a Inês. E quem é a Inês? “É uma
menina especial, que se debate
com uma doença rara desde os
seus 14 anos, a doença de
Wilson. É uma doença genética
causada pelo excesso de cobre
no sistema nervoso que a
incapacitou de andar e falar. Mas
ela permanece activa e criou o
Atelier de Artes Inês Maria, uma
loja online onde vende as peças
de arte urbana que cria. Os
Raccoons divulgam a loja nos
equipamentos e irão doar à Inês
uma percentagem de dos apoios.

Modalidade solidária
Raccoons e Cucurdilos beneficentes

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
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ANDEBOL nacional 
Seniores femininos 2ª divisão
Vela de Tavira deixa fugir 
subida na última ronda
O Clube de Vela de Tavira perdeu, por 18-23, no terreno do 
Santa Joana, o jogo da última jornada do nacional da 2ª divi-
são, em Seniores femininos, descendo ao terceiro lugar, com 
36 pontos, resultado que não permite a subida à 1ª Divisão 
nacional. A última ronda fechou com os jogos, Académico 32 
- A. D. Canelas 18, Assomada 36 - São Félix da Marinha 34 e 
Sociedade 1º de Maio 14 - A. A. Espinho 22. 

Promovidos: Santa Joana, primeiro classificado com 38 
pontos e Assomada, 2º com 37.
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O pavilhão desportivo municipal de San-
to Tirso encheu para o jogo que colocou 
frente a frente as seleções de Portugal e 
da hungria, no quinto jogo do grupo 5 do 
apuramento para o Europeu de 2016 de 
Andebol. O apoio dado pelo público não 
foi, porém, suficiente para que a equipa 
de Rolando Freitas triunfasse diante de 
uma das seleções mais valorosas da mo-

Seleção de andebol perdeu 
com Hungria em Santo tirso

dalidade e desse um passo importante na 
qualificação. Apesar de ter dominado du-
rante quase todo o jogo, Portugal claudi-
cou nos minutos finais, permitindo que a 
hungria passasse para a frente do marca-
dor e vencesse por 26-25.

A seleção lusa ficou arredada do campe-
onato europeu dias depois, quando per-
deu na Rússia. C.V.
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