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Novo capitão para a próxima época diz ser «uma honra»   

Gustavo regressa e enverga a braçadeira do Xico 
José Costa  � Lima 
António �     Silva 

Gustavo Castro é um dos 
muitos reforços do Xico An-
debol para a nova temporada, 
em que o clube de Guimarães 
vai uma vez mais participar na 
I Divisão nacional de andebol. 
O novo jogador do Xico dei-
xa o arquipélago da Madeira 
e ingressa no emblema da ci-
dade-berço, num regresso que 
será abençoado pela braçadei-
ra de capitão do plantel. 

«Depois de tantos anos fora, 
é uma honra regressar e ser 
o capitão do Xico Andebol 
para a nova temporada. Es-
pero que tudo corra bem e 
que consigamos muitas vitó-
rias», começou por referir o 
ex-Madeira SAD aos jornalis-
tas, aquando da apresentação 
dos vimaranenses à comuni-
cação social. 

Depois de admitir a felicida-
de por ser o novo capitão de 
equipa, Gustavo Castro falou 
sobre as motivações que o le-
varam a assinar contrato com 
o Xico Andebol e ser um dos 
homens à disposição do téc-
nico Nuno Santos. 

«O projecto em si, as pessoas 
novas e amigas, além do de-
sejo de voltar. Foi nessa pers-

A par do guarda-redes Ricardo Castro  
Pedro Correia é um dos “sobreviventes”

Paula Ferrão revelou objectivos 

«Permanência e aposta 
na formação» 

Paula Ferrão, vice-presidente do Xico, foi quem falou aos 

jornalistas sobre os objectivos do clube para a nova temporada, 

à margem da apresentação da equipa sénior à imprensa. 

«O nosso propósito só pode ser a manutenção. Ficámos apenas 

com dois jogadores do ano passado e tivemos que fazer um 

plantel de base, mas penso que temos aqui bons jogadores para 

fazer um campeonato tranquilo. Vamos apostar numa equipa 

jovem, até porque queremos ter no nosso plantel sénior atletas 

da formação do Xico Andebol», disse anteontem a responsável, 

revelando o nome do reforço Gustavo Castro (regressa ao clube 

10 anos depois) como capitão de equipa.

Convicção da vice-presidente 

Grandes homens no plantel 
Da anterior para a nova temporada, o Xico Andebol apenas 

conseguiu “segurar” dois jogadores, tendo por isso em 2011/12 

um plantel praticamente renovado. Paula Ferrão, vice-presidente 

dos vimaranenses, compreende a saída dos muitos atletas da 

época transacta, mas fez questão de realçar que o Xico An-

debol teve a preocupação de colmatar esses abandonos com 

«grandes homens». 

«A maior parte dos jogadores que abandonou o clube foi 

por questões profissionais e outros por causa dos estudos. E 

nós compreendemos isso, naturalmente. Sendo assim, tivemos 

depois o cuidado de ir buscar bons homens, porque pensamos 

que bons homens são bons atletas», resumiu Paula Ferrão.  

pectiva que regressei», desta-
cou o andebolista, que espera 
um temporada «difícil» para o 
Xico Andebol. 

«Vai ser um campeonato 
complicado, mas o nosso ob-
jectivo será sempre a manu-
tenção. Temos a noção que 
vai ser difícil», expôs.

E o que pode acrescentar 
Gustavo Castro ao Xico? O jo-
gador confia nas suas poten-
cialidades e avisa que ainda 
está em plenas condições fí-
sicas para ajudar o clube mi-
nhoto. 

«Para além da minha expe-
riência, sinto que ainda estou 
em perfeitas condições. Sinto 
que serei uma mais-valia para 
o grupo», disse.

Paulo Fernandes 
diz que «não havia 
outra escolha» 

O lateral Paulo Fernandes, 
que na última temporada re-
presentou as cores do Fafe, 
também está de volta a uma 
casa que em nada lhe é estra-
nha, pois foi no Xico Andebol 
que o jogador de 31 anos fez 

a sua formação juvenil. 
«É sempre um orgulho re-

gressar onde aprendi a jogar. 
Depois de ter deixado o Fafe, 
não havia outra escolha a fa-
zer», testemunhou Paulo Fer-
nandes, ciente que o clube 
vimaranense só poderá lutar 
pela manutenção na I Divisão 
de andebol português. 

«Temos um orçamento bai-
xo, e é sempre complicado lu-
tar por grandes metas. O ob-
jectivo é a manutenção e ten-
tar chegar o mais longe pos-
sível», juntou. 

Igual ao ponta-direita Pe-
dro Correia só o guarda-re-
des Ricardo Castro. Eles são 
os dois únicos jogadores 
do Xico Andebol que inte-
gravam o plantel da equi-
pa sénior na temporada 
passada. 

«É uma situação um bo-
cado estranha, porque este 
clube, normalmente, tem 
sempre uma equipa esta-
bilizada», frisou Pedro Cor-
reia, um dos sobreviventes 
do grupo de trabalho para 
a nova época. 

«Este ano houve uma cer-
ta revolução na equipa, mas 
os jogadores que vieram são 
pessoas conhecidas, aqui 
do concelho de Guimarães, 
e isso também é muito im-
portante para nós», infor-

mou o andebolista, garan-
tindo que «vamos fazer tudo 

para construir um balneário 
forte, pois isso é fundamen-

tal para o sucesso dos nos-
sos objectivos». 

E porque fala quem viveu 
por dentro a realidade dos 
vimaranenses em 2010/11, 
Pedro Correia acredita que 
na próxima temporada o 
Xico Andebol pode chegar 
à permanência sem passar 
pelos sobressaltos da últi-
ma época. 

«O campeonato é sempre 
complicado. Já o ano passa-
do passámos por uma revo-
lução parecida, as coisas não 
correram tão bem como o es-
perado – apesar de termos 
alcançado o nosso objectivo 
–, mas esta época, com tra-
balho e dedicação, vamos 
fazer um campeonato mais 
tranquilo», concluiu o “pon-
ta” do Xico Andebol. 

Plantel do Xico Andebol atento à mensagem do presidente

Paula Ferrão, vice-presidente do Xico/Andebol

Convidado a pronunciar-se 
sobre o que pode dar ao Xico 
Andebol na próxima tempora-
da, Paulo Fernandes sublinhou 
a experiência que tem vindo 
a adquirir ao longo dos mui-
tos anos de andebol ao mais 

alto nível.  
«Já tenho 16 anos de ande-

bol e todos os anos se aprende 
alguma coisa. Tenho 31 anos, 
muitos jogos nas pernas e só 
penso ser uma mais-valia», re-
matou o lateral.
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Governo da Madeira quer alienar participação nas cinco SAD

Tolentino de Nóbrega

Marítimo, Académico, CAB, 
Porto Santo e Madeira SAD 
perderam já 4,5 milhões 
de euros de capital próprio

a O Governo Regional da Madeira 
abriu um concurso limitado para 
a avaliação económico-financeira 
da sua participação nas sociedades 
anónimas desportivas (SAD). Segun-
do o anúncio de procedimento n.º 
2909/2011, publicado no Diário da Re-
pública, o estudo que servirá de base 
para a alienação de tais participações 
tem um custo de 125 mil euros e será 
apresentado até ao fi nal do ano.

Além da participação de 40 por 
cento na SAD do Marítimo, a Região 
Autónoma da Madeira (RAM) detém 
50 por cento no capital social das 
sociedades do Académico Marítimo 

Madeira (andebol) e do Clube Amigos 
do Basquetebol (CAB), 40 por cento 
na de hóquei em patins do Porto San-
to e 30 na do Madeira Andebol. No 
caso da SAD maritimista, o clube de-
tém também 40 por cento, sendo os 
remanescentes 20 distribuídos por 
pequenos accionistas.

Com a alienação destas sociedades 
tecnicamente falidas, o executivo de 
Alberto João Jardim, em notórias di-
fi culdades fi nanceiras, procura não 
continuar a injectar dinheiro em socie-
dades que também politicamente não 
trouxeram os dividendos pretendidos. 
As participadas desportivas da região 
perderam 4,5 milhões de euros de ca-
pital próprio, obrigando o Governo, 
que garante um terço das receitas do 
Marítimo SAD e cerca de 80 por cento 
nas restantes SAD,  a entrar com pelo 
menos dois milhões de euros.

Constituída em 1999, após a frus-
trada tentativa de Jardim para a fusão 
dos três principais clubes da Madeira 

liquidados através da venda à socieda-
de dos direitos desportivos de alguns 
atletas, enquanto os restantes sócios 
cumpriram o respectivo pagamento 
em dinheiro. Quase 12 anos depois da 
sua constituição, a sociedade apresen-
ta-se com capital próprio negativo.

O Orçamento da Madeira para 2011 
atribui ao desporto 47,3 milhões de 
euros, divididos pela dotação destina-
da ao Instituto do Desporto (IDRAM) 
e pelo programa destinado a infra-
estruturas desportivas que estará a 
cargo da Secretaria Regional do Equi-
pamento Social. O IDRAM, através do 
qual são também atribuídos subsídios 
ao futebol profi ssional e para o paga-
mento de viagens para participação 
de mais de 60 equipas madeirenses 
em competições nacionais de diversas 
modalidades, tem um orçamento de 
34,6 milhões de euros, ligeiramente 
inferior ao de 2010 (34,8 milhões).

As cinco SAD participadas pela RAM 
absorveram um quarto de um total de 

43,4 milhões de euros dos subsídios 
concedidos pelo Governo Regional em 
2010: o Marítimo lidera a lista dos be-
nefi ciários, com sete milhões de euros, 
o Académico (andebol) recebeu 879 
mil euros, o Madeira Andebol 869 mil, 
o CAB 832 mil e o hóquei em patins do 
Porto Santo 809 mil. Ainda no futebol 
profi ssional, ao Nacional foram conce-
didos 4,4 milhões de euros e ao União 
Futebol SAD 802 mil euros.

Além de ter alienado o Estádio dos 
Barreiros a favor do Marítimo, a títu-
lo gratuito e defi nitivo, o executivo 
de Jardim decidiu comparticipar, 
em tranches a pagar até 2018, com 
39 milhões de euros na construção 
de um novo estádio no mesmo local. 
Mas há um ano a construtora adjudi-
catária, alegando incumprimento do 
contrato, suspendeu as obras até en-
tão por si exclusivamente custeadas, 
enquanto o clube responsabilizava o 
IDRAM pela falta de fi nanciamento 
bancário.  

(Marítimo, Nacional e União), a SAD 
do Marítimo teve como capital social 
2,5 milhões de euros. O clube subscre-
veu em espécie um milhão de euros, 

Estádio dos Barreiros
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> redacção

A Semana do Andebol Nacional, evento
que se realiza na cidade de Fafe, entre os
dias 22 a 28 próximos, conta com o apoio
da Câmara Municipal de Fafe que, em
parceria com a Federação de Andebol de
Portugal e a Associação de Andebol de
Braga, promovem e organizam, não só
um grande momento de festa, convívio e
celebração entre os amantes do andebol,
mas também de alta competição e pro-
moção modalidade. 

A Semana do Andebol Nacional Fafe
2011 será preenchida com inúmeros even-
tos, de entre os quais se destacam o Tor-

neio de Portugal.
De 25 a 28 de Agosto, será o Pavilhão

Municipal de Fafe o palco para o Torneio
de Portugal - torneio internacional de se-
niores masculinos que contará com a par-
ticipação de seis equipas: FC Porto, Ben-
fica, Sporting, ABC de Braga, selecção de
Angola e Lugi Handboll, da Suécia. 

À semelhança de anos anteriores, este
evento oferece ao público no Municipal
de Fafe e aos adeptos em casa, através da
RTP 2, que transmite em directo dois jo-
gos, espectáculos de andebol ao mais alto
nível, num torneio com entrada livre, que
se espera competitivo e uma excelente
preparação para as equipas lusas.

ANDEBOL

Cidade de Fafe preparada
para ser capital do andebol
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> carlos costinha sousa

O ABC de Braga deu ontem iní-
cio à preparação da nova tempo-
rada desportiva, na qual entra
com objectivos claros e bem
definidos: tentar ombrear com as
equipas mais fortes ou, pelo me-
nos, que mais investiram na
construção do seu plantel para
este campeonato.

A grande novidade nos acade-
mistas é a entrada de Carlos Re-
sende para o lugar deixado vago,
no comando da equipa técnica,
por Jorge Rito, treinador que ao
fim de largos anos na liderança
dos seniores bracarenses ingres-
sou no Benfica.

Antiga glória do ABC de Braga
e do andebol nacional, pode-se
dizer que Carlos Resende é um
homem da casa que tem provas
dadas enquanto jogador de ande-
bol, mas também já mostrou ser-
viço enquanto técnico, afirman-
do-se pronto para tentar conti-
nuar a “mostrar serviço” como

técnico agora com as cores do
ABC. A promessa é de muito
trabalho e vontade de lutar para
conquistar os objectivos que
foram traçados.

“Todos os projectos que abraço

é com o intuito de conquistar
bons resultados e ter sucesso.
Estou aqui com enorme expecta-
tiva, com a promessa de dar tudo
o que tenho e o melhor que sei
esperando os melhores resulta-
dos”, referiu o novo treinador
academista, apresentando os
objectivos que a direcção lhe
propôs para a nova temporada. 

“Os objectivos que me foram
transmitidos são extremamente
simples: em termos globais não
perder a carruagem dos primei-
ros classificados, estar presente
em todas as fases finais para po-
dermos ter uma palavra a dizer.
O que pedi aos jogadores é que,
independentemente do adversá-
rio que defrontarmos ou do local
onde jogarmos quero que entrem
para ganhar. Sabemos que temos
adversários com outros orça-
mentos, mas o que nós valori-
zamos é quem está connosco”.

Carlos Resende tem memórias
muito boas dos tempos em que
envergou a camisola do ABC de

Braga e afirmou que gostava de
conseguir ser e alcançar, como
treinador, aquilo que foi e alcan-
çou enquanto atleta. No entanto,
o técnico reconhece que os tem-
pos são diferentes, as conjun-
turas também e que hoje em dia
apenas com muito trabalho, de-
dicação, ambição e respeito a
equipa do ABC poderá con-
seguir repetir alguns dos feitos
conquistados no passado.

“Como treinador gostava de
ser o que fui como jogador e, pa-
ra isso, sei que tenho que ter
sempre o máximo compromisso,
ambição e respeito. O facto de
ter estado ausente dos treinos
não significa que estive ausente
do andebol durante estes dois
anos. Investi na minha formação
e agora quero colocar aqui em
prática os frutos dessa aposta”,
finalizou o técnico.

O regresso do ABC aos jogos
está marcado para o próximo dia
13, pelas 12 horas, com um jo-
go-treino com o Águas Santas.

Ombrear com os candidatos
Com o objectivo de lutar para andar sempre nos lugares cimeiros da tabela classificativa e ombrear com os assumi-
dos candidatos ao título, o ABC de Braga apresentou, na tarde de ontem, a equipa com que vai atacar a temporada
2011/2012. A base do plantel mantém-se e foi reforçada com dois atletas de fora e vários jovens da casa.

Guarda-redes Clube anter ior
Humberto Gomes ABC de Braga
Bruno Dias ABC de Braga
Simão Félix ex-Júnior Callidas
Pontas
Fábio Antunes ABC de Braga
Miguel Sarmento ABC de Braga
Rui Lourenço ABC de Braga
Mário Peixoto ABC de Braga
André Azevedo Júnior ABC de Braga
Laterais
José Rolo ABC de Braga
José Pedro Coelho ex-Madeira SAD
Álvaro Rodrigues ABC de Braga
Luís Bogas ABC de Braga
Nuno Rebelo ABC de Braga
João Santos Júnior ABC de Braga
Centrais
Tiago Pereira ABC de Braga
Sérgio Caniço ABC de Braga
Pedro Seabra Marques ex-Sporting
Pivots
José Ricardo Costa ABC de Braga
João Rodrigues ABC de Braga

PLANTEL 2011/2012

Equipa Técnica
Carlos Resende (treinador)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)

ANDEBOL I DIVISÃO NACIONALABC DE BRAGA

PRESIDENTE LUÍS TELES
ESPERA EQUIPA PARA OMBREAR
COM OS MELHORES NACIONAIS
“É um novo ano de uma nova era em
que temos um ABC renovado. Temos um
novo treinador, novos métodos para con-
seguir ombrear com as melhores equi-
pas nacionais, para nos tentarmos meter
na luta entre Benfica, Sporting e Porto. À
partida não somos os favoritos, mas ao
longo da época vamos ver onde conse-

guimos chegar. Temos um plantel sufi-
cientemente equilibrado para lutar de
igual para igual com as restantes equi-
pas nacionais. Plantel que foi reforçado
em alguns aspectos chave. O José Coe-
lho foi o segundo melhor marcador da
época passada e o jovem Pedro Seabra
tem um grande potencial que vai certa-
mente dar uma mais-valia a este ABC
em diversos aspectos do jogo como a
velocidade e a espectacularidade”.

PEDRO SEABRA: “REPRESENTAR
UM DOS MAIORES EMBLEMAS”
“Os meus objectivos individuais vão de
encontro aos objectivos do clube, que
passam por lutar e estar em todas as
frentes nacionais e a minha vinda para
Braga foi o conjugar de duas vontades e
espero que corra pelo melhor. Quero-me
afirmar como um jogador de topo nos
seniores. Vou representar um dos
maiores emblemas nacionais”.

Jogos-treino
e torneio ajudam
a preparar época
Tendo em vista a preparação da
nova temporada, a formação do
ABC de Braga, para além de
apostar nas sessões de treino,
centra a sua preparação tam-
bém nos jogos-treino e na par-
ticipação no Torneio de Fafe. Os
jogos-treino são os seguintes:
13 de Agosto - 12 horas
ABC - Águas Santas
20 Agosto - 20.30 horas
A. Octavia - ABC
25 a 28 Agosto
Torneio de Fafe
(ABC-Lugi Handboll)
(AA Fafe - ABC)
(ABC - Benfica)
31 de Agosto
ISMAI - ABC
1 de Setembro - 21 horas
ABC - Teucro

ROSA SANTOS

Plantel do ABC de Braga promete lutar lado-a-lado com as equipas mais fortes do campeonato na temporada 2011/2012

lll

Plantel sofreu algumas al-
terações, mas entraram
apenas dois jogadores que
não pertenciam aos qua-
dros do clube. José Pedro
Coelho e Pedro Seabra são
os reforços mais sonantes,
mas o plantel sénior do
ABC conta também com
seis jogadores que para
além de trabalharem com
os atletas mais “velhos”
são elementos que fazem
parte da equipa de juniores
academista.
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> paulo machado

Inicia-se uma nova era no Xico
Andebol. Mais um ciclo, voltado
para a sobrevivência, perante as
dificuldades que o clube vimara-
nense apresenta e não se escon-
de da realidade, conforme fez
questão de salientar o novo pre-
sidente da direcção. 

António Xavier deu-se a co-
nhecer, também, ao plantel sé-
nior, tecendo rasgados elogios
aos jogadores que decidiram
abraçar esta causa. 

O dirigente fala numa causa,
pois neste caso todos os joga-

dorees que compõem o grupo de
trabalho prescindiram de receber
qualquer subsídio. “São os ver-
dadeiros desportistas amadores,
puros, fazem desporto pelo des-
porto”, realçou António Xavier. 

“Nenhum dos atletas que está
aqui ganha dinheiro, vêm para
este projecto pelo andebol e pelo
Xico. São atletas puros e ama-
dores, mas que terão um com-
portamento muito profissional”,
acrescentou ainda António Xa-
vier. 

Fez questão de explicar que,
aos 79 anos, decidiu assumir
este desafio porque o Xico “ é

uma referência da cidade de
Guimarães, o segundo maior
clube a seguir ao Vitória” e con-
ta que “tem uma grande histó-
ria” que pretende dignificar. 

Os tempos são de dificuldades
e por isso recusou fazer promes-
sas. 

“Este clube vive dos patroci-
nadores e de mecenas. Vamos
tentar mexer com essas pessoas
e com o passado do clube, para
voltar a ter grandes sucessos”,
constatou. 

O projecto da nova direcção
assenta nessa vertente estratégi-
ca, ou seja, reunir o maior nú-

mero de apoios possíveis para
relançar a insituição. E não des-
cura ainda a aposta da formação.
“Queremos manter esta grande
escola do andebol, que tantos
atletas tem produzido. E quere-
mos mais mais jovens para o
clube, que vêm das escolas e po-
dem sempre praticar andebol
nos seus tempos livres”, salien-
tou António Xavier.

Desta feita, abriu-se um novo
ciclo no clube vimaranense que
vai tentar fazer frente aos princi-
pais emblemas da modalidade,
mesmo com os parcos recursos
que detém no momento.

Isto sim é um grupo amador
São atletas de andebol que se dedicam à prática do desporto por gosto à modalidade e revelam um sentimento es-
pecial pelo clube. Assim se define o novo plantel do Xico para a época 2011/2012, com uma particularidade rele-
vante. “Neste grupo nenhum jogador recebe dinheiro. Isto sim é um grupo puro do desporto amador. 

Guarda-redes
Ricardo Castro Xico
Hugo Fernandes ex-Fafe

Duarte Silva ex-Fafe
José Santos Xico
Gustavo Castro ex-Madeira SAD
Pedro Correia Xico
João Baptista Xico
André Caldas ex-MB/C. Sete Fontes
Luís Sarmento ex-Académico FC
João Gonçalves ex-MB/C. Sete Fontes
Nuno Gomes ex-Callidas
João Martins Xico
Paulo Fernandes ex-Fafe
Jaime Barreiros ex-ABC
Miguel Queirós ex-MB/C. Sete Fontes

PLANTEL 2011/12

Equipa Técnica
TREINADOR: Nuno Santos
Fisioterapeuta: João Ramos Silva
Director Desportivo: Ana Paula Ferrão

ANDEBOL I DIVISÃOJOGADORES DO PLANTEL DO XICO SEM VENCIMENTOS

GUSTAVO CASTRO FOI ELEITO
CAPITÃO DA EQUIPA
Quase dez anos depois o pivot Gustavo
Castro está de regresso ao Xico e
salientou o desejo de representar o
clube da sua terra. Depois da passagem
pelo Madeira SAD, Gustavo Castro passa
a ser uma referência do emblema vima-
ranense e para começar a nova tempo-
rada detém responsabilidade acrescida,
uma vez que é o novo capitão.

PLANTEL REGISTA A ENTRADA
DE DEZ NOVOS JOGADORES
O plantel do Xico Andebol apresenta-se
renovado para a temporada de
2011/2012, perante a presença de uma
dezena de novos jogadores.
Do plantel da época passada apenas
transitaram dois jogadores, sendo de
destacar a promoção de três juniores à
equipa principal, que já ontem
começaram a treinar.

ROSA SANTOS

Plantel do Xico Andebol é constituído por jogadores cem por cento amadores

Paula Ferrão
assume cargo
de directora
desportiva

Ana Paula Ferrão, ex-presidente
do Xico, mantém-se ligada à
estrutura do clube e vai deter as
funções de directora desportiva.
Será o elo de ligação entre o
plantel e a direcção. Apontou
que os objectivos para esta
temporada passam pela
“manutenção na I divisão” e
realça ainda a importância em
“encaixar os jovens da
formação no plantel principal”,
constatou.

> p. m.

Nuno Santos mantém as funções
de treinador do Xico e a função
de construir uma equipa quase
do zero. 

“É sempre um desafio cons-
truir uma equipa todos os anos”,

admitiu o treinador vimaranen-
se, até porque “apenas ficaram
dois jogadores da época transa-
cta” e daí que as dificuldades em
termos futuros são previsíveis. 

“Vamos ter grandes dificul-
dades, mas acredito em fazer um

campeonato interessante e al-
cançar o objectivo”, salientou o
treinador do clube vimaranense. 

“Temos consciência que vai ser
mais difícil, mas com o trabalho
diário vamos tentar inverter essa
situação, até porque temos jo-

gadores com características dife-
rentes do ano passado”, vincou
ainda o treinador do Xico Ande-
bol, numa alusão à chegada de
jogadores com maior experiên-
cia na modalidade ao plantel da
presente temporada. 

NUNO SANTOS

Construir uma nova equipa quase do zero

ROSA SANTOS

Nuno Santos Página 12
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ANDEBOL>>25 E 26
ABC e Xico com ambição
renovada para nova época
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EQUIPA SOFREU PROFUNDA REMODELAÇÃO

Um ‘novo’ Xico assume
a luta pela permanência
Com apenas dois jogadores da época passada, Nuno Santos terá muito traba-
lho para formar uma nova equipa.

TRÊS JUNIORES PROMOVIDOS

Plantel com
15 jogadores

Apesar de ainda não estar fechado, o plantel do Xico Andebol já con-
ta com 15 jogadores. À semelhança do que aconteceu na temporada 
passada, o clube aposta na promoção de jogadores que integaram a 
equipa de juvenis, neste caso João Batista, José Santos e João Martins. 
Até ao início do campeonato podem chegar mais reforços, mesmo com 
as limitações financeiras conhecidas.

PLANTEL:
GUARDA-REDES:
Ricardo Castro e Hugo Fernandes (ex-AC Fafe)
JOGADORES DE CAMPO:
Duarte Silva (ex-AC Fafe), José Santos (ex-júnior), Gustavo Castro 

(ex-Madeira SAD), Pedro Correia, João Batista (ex-júnior), André Cal-
das (ex-Maria Balaio/Colégio 7 Fontes), Luís Sarmento (ex-Académico 
FC), João Gonçalvel (ex-Maria Balaio/Colégio 7 Fontes), Nuno Gomes 
(ex-Callidas), Hugo Fernandes (ex-AC Fafe), João Martins (ex-júnior), 
Paulo Fernandes (ex-Fafe), Jaime Barreiros (ex-ABC), Miguel Queirós 
(ex-Maria Balaio/Colégio 7 Fontes)

BRUNO FREITAS
O Xico Andebol iniciou on-

tem a preparação da temporada 
2011/2012. O plantel, actualmen-
te com 15 jogadores, sofreu uma 
profunda remodelação. O guarda-
redes Ricardo Castro e o ponta 
direita Pedro Correia são os re-
sistentes da época passada, num 
grupo que recebeu 12 reforços, 
entre os quais três juniores do 
clube.

As limitações financeiras leva-
ram o Xico Andebol a optar por 
uma política de contenção. Os 
jogadores não vão receber qual-
quer verba, mas, mesmo assim, o 
presidente António Xavier acredita 
“no seu compromisso” com os ob-
jectivos do clube. “Quero eviden-
ciar que nenhum destes atletas 
está aqui a ganhar dinheiro, es-
tão aqui todos pelo andebol, pelo 
Xico, porque também eles enten-
deram que não se podia deixar 
cair este clube. Nesse princípio 
todos eles abdicaram de uma ou-
tra compensação que tinham em 
tempos passados. Hoje são puros 
atletas amadores, mas têm com-
portamentos profissionais, como 

TORNEIO EM FAFE

Apresentação
por agendar

O Xico Andebol pretende re-
alizar um jogo de apresentação 
aos sócios, algo que não tem 
acontecido nos últimos anos, com 
o objectivo de dar a conhecer 
o novo plantel, mas, ao mesmo 
tempo, convencer os vimaranen-
ses a aderir aos jogos do clube. 
O adversário está escolhido, falta 
apenas a confirmação do clube 
convidado. A data do  jogo será 
divulgada mais tarde.

Entretanto, o Xico Andebol 
vai participar no Torneio de Fafe. 
Além dos vimaranenses e da equi-
pa da casa, vão ainda competir o 
ISMAI e o Avanca. Os jogos estão 
marcados para os dias 3 e 4 de 
Setembro.

SUCEDE A PAULO SAMPAIO

Gustavo Castro
é o capitão

O pivot Gustavo Castro é o novo 
capitão do Xico Andebol, suce-
dendo no cargo ao ex-guarda-re-
des Paulo Sampaio, que abando-
nou a competição no decorrer da 
época passada. Gustavo Castro 
mereceu a confiança da Direcção 
do Xico Andebol por se tratar de 
um dos jogadores mais experien-
tes do novo plantel. “É um orgulho 
para mim ser capitão no regresso 
ao clube, 10 anos depois. É uma 
boa cruz que vou carregar”, disse 
o pivot, que nos últimos anos re-
presentou o Madeira SAD.

DADOS DO CLUBE

Média de idades
sobe a 25 anos

O plantel do Xico Andebol 
‘envelheceu’. A média de idades 
subiu para os 25 anos. Os mais 
velhos são Jaime Barreiros e Mi-
guel Queirós, que já contam com 
34 anos. De acordo com os da-
dos disponibilizados pelo clube, 
o lateral-esquerdo Nuno Gomes, 
que jogava no Callidas Clube, é o 
jogador mais alto (mede 1.94m) e 
ao mesmo tempo o mais pesado 
(pesa 112 kg.). O ponta-esquerda 
André Caldas, que chega ao Xico 
Andebol depois de ter representa-
do o Maria Balaio/Colégio 7 Fon-
tes, é o jogador menos pesado, 
com 77 kg., e também o mais bai-
xo, com 1,78m.

poderão ver na época que se 
aproxima. Com certeza que muito 
vão orgulhar o Xico Andebol”, dis-
se o dirigente.

António Xavier ressalvou que 
não pode “prometer muitas coisas 
aos jogadores”, porque “as dificul-
dades a vencer são muitas. Sabe-
mos que este clube não tem recei-
tas próprias, as poucas são muito 
pequenas e não dão para fazer 
face aos pagamentos do pessoal 
que exerce funções.” O Xico An-
debol terá de viver “muito na de-
pendência dos patrocinadores e 
da publicidade. Mas, sempre que 
há crise, a primeira coisa a sofrer 
é sempre a publicidade.  Sofremos 
já essas consequências e não é 
tão fácil arranjar patrocinadores 
e mecenas que possam fazer por 
si o clube funcionar. Usando toda 
a experiência que temos do pas-
sado, vamos procurar mexer com 
esses mecenas, com o passado 
do clube. Uma das grandes rique-
zas deste clube é que passou por 
aqui muita gente que está em ple-
na actividade profissional, em lu-
gares de prestígio, a quem vamos 
bater à porta.”
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NUNO SANTOS ACREDITA NO SUCESSO

“É um bom desafio
formar uma nova equipa”

BRUNO FREITAS
Nuno Santos viu o plantel da 

época passada reduzido a ape-
nas dois jogadores. No arranque 
de uma nova temporada, o treina-
dor assume “o desafio” de formar 
uma nova equipa, praticamente a 
partir do zero. “É um bom desa-
fio. Lamentamos, todos os anos, 
perder muitos jogadores. Temos 
pela frente muito trabalho para 
construir uma equipa. Este ano 
procuramos trazer jogadores com 
uma qualidade que à partida nos 
indica ser melhor. Temos também 
alguns juniores que vamos procu-
rar integrá-los, devagar, na equipa 
sénior. Esta mistura de veterania 
e de muita juventude permite-nos 
pensar que vamos fazer um bom 
grupo.”

Os resultados chegada de vá-
rios jogadores experientes, com 
mais de 30 anos, algo que não 
aconteceu nos últimos anos no 
clube, serão perceptíveis “com o 
tempo.” Nuno Santos salienta que 
a experiência “é muito importante. 
Contamos com os muitos anos 
que os jogadores têm neste esca-
lão para conseguirmos fazer uma 
equipa num espaço de tempo me-
nor”, o que acabou por revelar-se 
mais complicado há um ano, com 
os jovens reforços que o Xico An-
debol garantiu para então reforçar 
o seu plantel.

A meta passa por ter uma equi-
pa competitiva o quanto antes, 
porque para garantir a permanên-
cia “teremos de trabalhar muito.” 
“O objectivo a que nos propomos 
é claramente a manutenção, até 

O treinador do Xico Andebol defende que a chegada de vários jogadores expe-
rientes só trará benefícios ao clube.

porque vamos ter de formar uma 
nova equipa. Sabemos de ante-
mão as dificuldades que iremos ter 
para garantir o nosso principal ob-
jectivo, mas acreditamos que com 
este grupo de atletas podemos 
fazer um campeonato interessan-

PAULA FERRÃO

“Contratamos
bons homens”

PAULO FERNANDES

“Regresso
com orgulho”

“É com orgulhgo que regresso 
ao clube onde comecei a jogar an-
debol. Depois de terminar a minha 
passagem pelo AC Fafe, não po-
dia escolher outro clube que não o 
Xico. Já tenho mais de 15 anos de 
andebol e todos os anos aprendi 
alguma coisa. Com 31 anos espe-
ro ser uma mais-valia para o clube 
porque tenho muitos jogos nas 
pernas. Com um orçamento mais 
baixo do que todas as outras equi-
pas é mais complicado lutar com 
os outros adversários. Vamos lu-
tar pela manutenção, que é o nos-
so objectivo.”

GUSTAVO CASTRO

“Acredito
no projecto”

“Decidi voltar ao Xico porque 
acredito neste projecto, que tem 
uma Direcção nova, com pesso-
as que são minhas amigas. Além 
disso, voltei à cidade depois de 10 
anos a jogar fora de Guimarães. 
Penso que ainda posso acres-
centar muita coisa ao plantel do 
Xico, Além da minha experiência, 
penso que a nível físico estou em 
perfeitas condições e nesse senti-
do penso que sou uma mais-valia 
e não apenas mais um jogador. 
Queremos garantir a manutenção 
o mais rapidamente possível, mas 
vai ser muito difícil.”

PEDRO CORREIA

“Fazer um
bom balneário”

“É um bocado estranho ser 
um dos dois jogadores que fica-
ram do plantel da época passa-
da. Normalmente este clube tem 
uma equipa sempre estabilizada, 
mas houve uma certa revolução. 
Muitos dos que chegam são caras 
conhecidas, são de Guimarães, o 
que é muito importante. Vamos fa-
zer tudo para construir um balneá-
rio forte, o que é fundamental para 
uma época bem sucedida. Vamos 
procurar a permanência, apesar 
de ser complicado.”

te e que possamos concretizar o 
nosso objectivo.” À partida, Nuno 
Santos antevê “mais difícil” a ma-
nutenção, mas “com o trabalho 
diário vamos ver se conseguimos 
inverter essa situação. Temos jo-
gadores diferentes, com outras 

características do que aqueles 
com que contávamos no ano pas-
sado. Pensamos que num espaço 
de tempo menor conseguimos or-
ganizar uma equipa.” Os treinos, 
essencialmente físicos, começa-
ram ontem.

Paula Ferrão definiu como principal meta do Xico Andebol “garantir 
a manutenção na 1ª Divisão.” A vice-presidente do clube entende que 
a equipa “vai dar o melhor em todos os jogos, para assim assegurar o 
objectivo com relativa tranquilidade.” Na preparação da nova época, o 
clube deparou-se “com mais dificuldades” em função da saída de vários 
jogadores. “A maior parte dos atletas que abandonaram o clube foi por 
questões profissionais ou por causa dos estudos. Compreendemos isso 
perfeitamente. Tivemos cuidado de contratar bons homens, porque os 
bons homens são sempre bons atletas.” A ex-presidente do Xico An-
debol, que assumiu novas funções após a chegada de António Xavier, 
ressalvou que o clube “volta a contar com jogadores dos seus escalões 
de formação. Vamos procurar integrá-los da melhor forma.” Além disso, 
procurou garantir para o clube “jogadores que tenham sido formados em 
boas escolas de andebol, para dar continuidade a um trabalho que tem 
sido feito nesta casa ao longo dos últimos anos.”
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- Gustavo Castro
é o novo capitão

PLANTEL
COM 12

REFORÇOS

XICO
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Xico Andebol arrancou para 2011/12 com muitas novidades

Nova revolução para o mesmo propósito

José Costa  � Lima
António �     Silva 

Tal como aconteceu há um 
ano, o Xico Andebol apre-
senta-se oficialmente para 
2011/12 com muitas novida-
des no plantel sénior, mais 
uma vez orientado por Nuno 
Santos. 

Em relação à última épo-
ca apenas há a registar a re-
novação de dois jogadores, 
que decidiram aceitar o repto 
da Direcção de jogarem pelo 
amor à camisola, até porque 
o dinheiro escasseia e a crise 
bate à porta de todos os clu-
bes. Tirando a continuidade de 

Plantel do Xico 2011/12
Guarda-redes: Ricardo Castro e Hugo Fernandes (ex-Fafe); 

Centrais: Duarte Silva (ex-Fafe); 

Universais: Jaime Barreiros (ex-ABC) e Luís Sarmento

(ex-Académico FC); 

Pivôs: Gustavo Castro (ex-Madeira SAD), João Baptista

(ex-júnior) e João Gonçalves (ex-Colégio 7 Fontes); 

Laterais: José Santos (ex-júnior), Nuno Gomes (ex-Callidas), 

Paulo Fernandes (ex-Fafe) e Miguel Queirós (ex-Colégio 7 

Fontes); 

Pontas: Pedro Correia, André Caldas (ex-Colégio 7 Fontes) e 

João Martins (ex-júnior); 

Equipa técnica: Nuno Santos (treinador) e João Ramos Silva 

(fisioterapeuta). 

A 3 e 4 de Setembro 

Torneio em Fafe
O Xico anunciou ontem que será uma das equipas participan-

tes no Torneio de Fafe, levado a cabo pela formação da casa e 

que contará com mais três emblemas: o Xico Andebol, Avanca e 

ISMAI. A competição tem a duração de dois dias, realizando-se 

a 3 e 4 de Setembro.

Presidente com discurso realista sobre a realidade do clube   

«Estes atletas jogam 
para não deixar cair o Xico»

Pedro Correia e Ricardo Cas-
tro, o plantel de 15 andebolis-
tas contempla para a próxima 
temporada a entrada de mui-
tas caras novas, bem como a 
promoção de antigos juniores, 
que agora vão tentar a sua sor-
te no escalão etário mais ele-
vado e brilhar no campeona-
to da I Divisão. 

«Vamos ter que formar uma 
nova equipa e o objectivo 
passa pela manutenção. Sa-
bemos das dificuldades que 
vamos ter, mas acreditamos 
que podemos fazer um cam-
peonato interessante», disse 
ontem Nuno Santos, na apre-

sentação do grupo de traba-
lho à Imprensa. 

«À partida, temos consciên-
cia que vai ser um campeona-
to mais difícil, mas vamos ver 
se conseguimos inverter essa 
situação. Este ano temos joga-
dores diferentes, com carac-
terísticas diferentes e vamos 
ver se conseguimos organizar 
uma boa equipa», acrescentou 
o técnico do Xico.

Mistura
entre jovens
e experiência 

Ano após ano, Nuno San-
tos vê-se obrigado a refazer 

estratégias, lidar com todo o 
tipo de jogadores e de seres 
humanos. As constantes mu-
danças na equipa sénior obri-
gam a um trabalho suplemen-
tar do treinador.  

«É um bom desafio, mas 
lamentamos que todos os 
anos percamos tantos joga-
dores», desabafou, abordan-
do um pouco a constituição 
do plantel da equipa de Gui-
marães para 2011/12.  

«Procurámos trazer jogado-
res com melhor qualidade e 
também vamos tentar integrar 
com calma os elementos mais 
novos», acrescentou. 

Dessa junção entre an-
debolistas jovens e outros com 
mais experiência pode resul-
tar um Xico Andebol mais pre-
parado para não ter de passar 
pelas aflições da época tran-
sacta, em que garantiu a ma-
nutenção na principal divisão 
do andebol nacional com al-
gum sofrimento.  

«Esta mistura de veterania 
e juventude pode ser bené-
fica para nós. Se será vanta-
gem ou defeito? Só o tempo 
o dirá, mas a experiência na 

I Divisão é muito importan-
te», vincou. 

Sobre a chegada de mais 
reforços, Nuno Santos avi-
sou que tal não é uma prio-
ridade para o Xico Andebol, 
embora não feche a porta à 
entrada de mais qualidade.  
«Estamos abertos a qual-
quer eventualidade e aten-
tos a que algo de bom pos-
sa acontecer», expôs o trei-
nador, que cumpre a tercei-
ra época consecutiva nos vi-
maranenses. 

Na apresentação do plantel 
à comunicação social, António 
Xavier fez-se acompanhar por 
alguns membros da sua Di-
recção. O presidente do Xico 
Andebol dirigiu-se aos atle-
tas seniores e, por entre elo-
gios, falou da crise financeira 
que também não poupou os 
vimaranenses. 

«Não posso prometer gran-
de coisa, pois vivemos da de-
pendência dos patrocinado-
res. Já sofremos a consequên-
cia da crise e não é fácil ar-
ranjar patrocinadores. Vamos 
é tentar mexer com o passa-

do, com pessoas que gostam 
deste clube, e se lembrem de 
nós», afirmou, juntando: «sei 

muito bem o que é fazer des-
porto, o que é futebol e o que 
não é; estes atletas fazem des-

porto por desporto». 
António Xavier ressalvou 

também que os jogadores do 
Xico Andebol vão jogar por 
amor à camisola. 

«Temos atletas puramen-
te amadores. Nenhum des-
tes jogadores ganha dinhei-
ro: jogam pelo Xico, para não 
deixar cair o Xico», testemu-
nhou o presidente da Direc-
ção, optimista quanto ao de-
sempenho dos andebolistas 
em 2011/12.  «Vão dignificar 
o campeonato e orgulhar as 
pessoas que gostam do Xico 
Andebol», rematou.  

 

Grupo de trabalho do Xico Andebol

António Xavier, presidente do Xico
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ABC arrancou
rumo aos títulos 
O ABC de Braga iniciou, ontem, 
sob o comando do técnico Car-
los Resende, uma nova tempora-
da, onde pretende voltar à ribal-
ta do andebol nacional. Também 
o Xico se apresentou, mas com 
ambições mais comedidas.
::D:: Desporto 
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