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A1 Paulo Félix orienta primeiro estágio da Seleção Nacional Masculina de Andebol Praia
da Guiné-Bissau
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2019

Meio: Atletismo Magazine Online Autores: Carlos Viana Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3331c656

 
Paulo Félix e Paulo Gouveia vão orientar o primeiro estágio e vão ser, também, os preletores do
Seminário marcado para 29 de Abril, em Bissau.
 
No âmbito da cooperação institucional entre a Federação de Andebol de Portugal e a Federação de
Andebol da Guiné-Bissau (FAGB), realiza-se este fim de semana, a 27 e 28 de Abril, o primeiro estágio
da Seleção Nacional Masculina de Andebol de Praia da Guiné-Bissau, que será orientado pelo nosso
Selecionador Nacional Paulo Félix e acompanhado pelo Treinador Paulo Gouveia.
 
No estágio, que decorre na Praia de Varela, participarão dois treinadores, dois árbitros e dois
dirigentes, todos da FAGB.
 
A 29 de Abril haverá ainda, em Bissau, um Seminário para os Treinadores das diversas modalidades,
em parceria com a FAGB, FAP, Confederação de Treinadores da Guiné-Bissau e Confederação Lusófona
de Treinadores. Os preletores são os treinadores Paulo Félix e Paulo Gouveia.
 
Carlos Viana Rodrigues
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A2

Faleceu Armando Lopes Pardal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2019

Meio: Atletismo Magazine Online Autores: Carlos Viana Rodrigues

URL: http://www.ammagazine.pt/noticias-andebol/50984-faleceu-armando-lopes-pardal

 
Armando Lopes Pardal foi atleta internacional na década de 50.
 
É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Armando Lopes Pardal, ex jogador
internacional, aos 88 anos.
 
Armando Lopes Pardal foi jogador do Clube Oriental de Lisboa e do Sporting CP e foi seis vezes
internacional, tendo participado no jogos luso-brasileiros, no Brasil e na taça Ibérica, em Barcelona. A
nível nacional foi várias vezes campeão nacional pelo Sporting CP.
 
À família enlutada, a Federação de Andebol de Portugal apresenta as mais sentidas condolências.
 
Carlos Viana Rodrigues
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ANDEBOL 
e 

Dragões no desempate da EHF 
- FC Porto recebe hoje os france-
ses do Saint -Raphael, na 2.g mão 
dos quartos de final da Taça EHF 

Águas Santas e Benfica são as 
únicas equipas do Grupo A do An-
debol 1 hoje em ação, devido aos 
compromissos europeus de FC Por-
to e Madeira, SAD. Os dragões re-
cebem os franceses do Saint-
-Raphael na 2.a mão dos quartos de 
final da Taça EHF, às 18 h, uma se-
mana depois de terem terminado 
o primeiro encontro empatados 
(30-30). O objetivo é garantir a 
passagem à final four. «O empate 
lá foi um bom resultado, porque é 
uma equipa forte. Tem um jogo rá-
pido, com muitas transições e acho 
que isso é o seu ponto forte», ava-
liou o jogador do FC Porto Alexis  

Borges. O Saint-Raphael foi fina-
lista na edição do ano passado. Já 
o Madeira, SAD joga na Grécia a 
passagem à final da Taça Challen-
ge, com vantagem de 5 golos con-
seguida na 1.a mão das meias (27-
-22). Hoje, defronta o AEK Atenas 
na 2.a mão, a partir das 14 h. 

Em solo nacional, realizam-se 
os quatro jogos da 5.a jornada do 
Grupo B do Andebo11. 

CALENDÁRIO 
4 Grupo A 4 4.a jornada 

Águas Santas-Benfica Hoje (18 h) 
Pavilhão do Águas Santas, na Maia  
FC Porto-Sporting 8 de maio 
Dragão Caixa, no Porto 
Madeira, SAD-Belenenses 23-28 
(realizado a 24 de abril) 
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tem txansmissão direta no Porto Canal 

Miguel Martins atira à baliza de Mihai Popescu, num lance do jogo da primeira mão 

Dragões jogam estar tarde, a partir das 18h00, 
a segunda mão dos quartos de final da Taça EHF 

PC Porto com 
foco na final-4 

• 

FC Porto atua hoje para a 
história, já que nunca uma 
equipa lusa chegou à final-
four daTaçaERF, sistema 
usado desde 2012/13, e, em 
toda a competição, só em 
1999/zoo° houve um 
semifinalista, o ABC 

RUI GUIMARÃES 
***Hoje pode ser um dia his-
tórico para o andebol do FC 
Porto, com os azuis e brancos 
a tentarem (18h00, no Porto 
Canal), frente aos franceses 
do Saint Raphael, o acesso à fi-
nal-four daTaçaEHF, algo que 
nunca uma equipa portugue-
sa alcançou desde que este 
modelo competitivo - fase de 
grupos e final concentrada -
foi implementado, em 
2012/13. Mas, para se perceber 
melhor a dimensão do feito 
que o FC Porto pode assinar 
esta tarde, note-se que apenas 
por uma vez na história da 
competição uma equipa por-
tuguesa chegou às meias-fi-
nais: o ABC, em 1999/2000, 
eliminado pelo Flensburgo, 
da Alemanha. 

Para os dragões, que nunca, 
em qualquer prova europeia, 
chegaram às semifinais, este 
poderá ser um dia ímpar. 

"Para nós, para a história do 
clube, tudo isto é muito im-
portante, porque nunca uma 
equipa portug-uesa teve apos-
sibilidade de chegara esta fase  

e, se nós chegarmos, será mui-
to bom", disse Alexis Borges, 
para quem o apoio do público 
pode ser determinante. "A 
primeira coisa que nos faz 
sentir melhor é que todos os 
nossos adeptos nos apoiem", 

"Para nós, para a 
história do clube, 
tudo isto é muito 
importante" 
AlexisBorges 
Jogador do FC Porto 

explicou o luso-cubano, sa-
bendo que a lotação está esgo-
tada. 

Depois do empate a 30 golos 
em França, além da vitória 
também empates a 29 golos 
ou menos servem aos homens 
de Magnus Andersson. Nova 
igualdade a 301evará a prolon-
gamento e a partir de 31serve 
ao Saint Raphael. "Eles gos-
tam de correr muito, fazem 
um jogo rápido, com muita 
transição e isso é o melhor de-
les, mas também têmumbom 
central. São uma boa equipa e 
nós temos de enfrentar ojogo 
da melhor forma e ter a noção 
de que será muito difícil, mas 
que estamos em casa", referiu 
ainda Alexis Borges. 

Madeira tenta final da Challenge 
"Acreditamos que estamos preparados para um jogo de 
elevadíssima qualidade, lutaremos pelo nosso sonho. Os 
jogadores já fizeram uma carreira extraordinária, no 
entanto podem tornar-se históricos no clube", recordou 
Afonso Franco, treinador adjunto do Madeira SAD, que 
esta tarde (r4hoo, EHF TV), procura o acesso à final da 
Taça Challenge. Tendo ganho a primeira mão, em casa, 
por 27-22, os insulares, que estão no grupo A do Campeo-
nato Nacional e na final-four da Taça de Portugal, 
defendem cinco golos frente ao AEK de Atenas. "É uma 
das equipas históricas gregas, que conta com o apoio de 
uma claque bastante emotiva durante os 6o minutos", 
alertou Afonso Franco. 
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Rui Almeida Santos 
desporto@jn.pt 

ANDEBOLMANIA Filipe Ro-
sário era ainda um miúdo 
quando, em março de 1991, 
viu a cidade de São João da  

Madeira acolher o primeiro 
torneio juvenil de andebol. 
"Foram convidadas três ou 
quatro equipas, tudo no pa-
vilhão da Sanjoanense, e foi 
uma festa", até porque, na 
altura, "era uma realidade  

quase inatingível" aos jo-
vens do clube medirem for-
ças contra adversários de 
fora do distrito de Aveiro. 
"Fizemos um grande alari-
do por termos tido cá equi-
pas das associações do Porto  

e de Coimbra", conta o atual 
treinador das iniciadas e ju-
venis da Sanjoanense, para 
um evento que nasceu 
como Torneio de Páscoa de 
andebol juvenil. 

PROVA COM Ix8 EQUIPAS 
Dezasseis edições depois, 
tudo mudou. A começar 
pelo nome, hoje um mais 
pomposo AndebolMania, 
que ajudou a catapultar a 
prova. Em 2019, participa-
ram 1800 atletas, em repre-
sentação de 118 equipas, 
oriundas de sete países. Fo-
ram utilizados oito pavi-
lhões, um dos quais na fre-
guesia de Arrifana, do con-
celho vizinho de Santa Ma-
ria da Feira. "É fantástico 
como as pessoas consegui-
ram levar o torneio até ao 
que ele é hoje", salienta Rui 
Costa, que ajudou a organi-
zar a primeira edição e que,  

atualmente, é o responsável 
máximo pela associação An-
debolMania. 

Uma equipa composta por 
cerca de 200 elementos, 
"todos eles voluntários", dá 
corpo ao "maior torneio de 
andebol a nível nacional e 
um dos maiores a nível eu-
ropeu", que tem como obje-
tivo "proporcionar momen-
tos importantes" a quem 
nele participa. Fora de jogo 
ficou o plástico cuja utiliza-
ção foi combatida com gran-
de afinco pela organização. 
"Foi um desafio lançado 
pela Câmara Municipal. 
Olhamos em redor e não se 
vê plástico. E toda a gente 
bebe água [em copos recicla-
dos] ". 

Rui Costa esforça-se por se 
fazer ouvir num Pavilhão 
das Travessas com as banca-
das bem compostas, que se 
entretinham com os qua-

  

Filipe Rosário e Rui Costa 
são dois dos rostos 
do AndebolMania 

O ANDEBOL 
CONTINUA 
A SER UMA MANIA 
São João da Madeira organizou a 16.a  edição de uma 
prova que teve 1800 atletas. E o plástico ficou de fora 
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Em São João 
da Madeira, 
estiveram 
118 equipas 
oriundas 
de sete países 

Manuel Lima 
47 anos / operário fabril 

Pedro Tavares 
42 anos / comercial 

Bárbara Sousa 
16 anos / Xico Andebol 

   

Pais e filhos 

15 
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tros jogos que se disputa-
vam em simultâneo, uma 
novidade no torneio. Mas 
aquilo que mais saltava à 
vista era o azul do piso do 
campo central, o mesmo 
onde Portugal derrotou 
França na caminhada para o 
Europeu de 2020, que via-
jou desde Guimarães até 
São João da Madeira. "É sim-
bólico e só é pena que não fi-
que para sempre", atira o or-
ganizador. Em jogo estava a 
seleção nacional de sub-17, 
que escolheu o AndebolMa-
nia para realizar um estágio. 
"Ela teve muita competição 
e contactou com outros paí-
ses, algo que é muito impor-
tante nestas idades", salien-
ta Rui Costa, que não esque-
ce os insufláveis, que ani-
maram os mais novos, e a 
habitual festa do torneio, 
que juntou todos os partici-
pantes.. 

w ) 

vencedores 

Águas Santas 
Minis 

BM Delicias 
Infantis masculinos 

AD Carbanal 

Infantis femininos 

Águas Santas 

Iniciados masculinos 
Gil Eanes  

Iniciados terninhos 

Águas Santas 

Juvenis masculinos 

CB Perestrelo 

Juvenis Femininos 

"As crianças dão 
imenso valor aos 
torneios. Há sempre 
o aspeto social, 
de convívio e 
descontração" 

André Teixeira 
44 anos / diretor financeiro 

"Aqui, os meus filhos 
podem jogar contra 
equipas estrangeiras 
e de outros distritos. 
Isso é enriquecedor 
para eles" 

a 

Rui Fernandes 
35 anos /afinador deflação 

"A cidade é muito 
unida em torno do 
torneio, que foi muito 
bem organizado. As 
crianças ficam sempre 
muito entusiasmadas" 

"É uma experiência 
nova e bonita para 
os rapazes. Nestes 
torneios, acabam 
sempre por fazer 
novos amigos e isso 
também é bom"  

"Tinha vindo cá 
em 2015 e já tinha 
saudades. Podemos 
conhecer outros 
estilos de jogo, algo 
que é importante" 

Paula Antón 
is anos / Club Torreilano 

"É uma experiência 
nova e bonita para 
os rapazes. Nestes 
torneios, acabamos 
sempre por fazer 
novos amigos" 

ia 

Gonçalo Leitão 
16 anos / F. C. Porto 

"É um torneio 
bastante bom para 
poder fazer novas 
amizades e tentar 
melhorar a minha 
forma de jogar" 

Inês Moreira 
r5 anos / Sanjoanense 

"As amizades, 
o convívio, as festas 
e os jogos, que 
permitem ganhar 
experiência, são 
o mais importante 
nestes torneios" 

• 
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ANDEBOL 

Benfica joga em 
Águas Santas 
©Para o Grupo A da 23  fase do 
campeonato, o Benfica tem 
hoje uma deslocação difícil a 
Águas Santas (jogo que o site de 
Record irá transmitir), numa 
jornada que só fica completa no 
dia 8 de maio, com o clássico 
entre o FC Porto e °Sporting. 

Isto porque o FC Porto joga 
hoje o futuro na Taça EHF, tal 
como o Madeira SAD, na 
Challenge Cup. Os dragões re-
cebem (18h) os franceses do 
Saint-Raphael na mão dos 
`quartos', após o empate (30 - 
30) na Já os insulares tentam, 
em Atenas, chegar à final, após 
vitória por 27-22 no12 jogo. o 

GRUPO A -FASE FINAL 
4.' jornada 

BENFICA 18h00 Á. SANTAS 

FC PORTO 8 maio SPORTING 

MADEIRA SAD 23-28 BELENENSES 
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