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ANDEBOL
Portugal conquista prata no Europeu Sub-20
A selecção nacional de Andebol Sub-20 conquistou a medalha de prata no Europeu de Sub-20,
disputado em Bratislava, ao perder na final perante a Dinamarca, por 30-24.
Com um percurso irrepreensível, Portugal, que tinha vencido os jogos todos, apenas perdeu a
final para os dinamarqueses.
Mais um feito histórico para o andebol português que, nos últimos tempos, tem dado cartas a
nível internacional.
Com este feito, Portugal também se apurou para o Mundial.
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NUNO SANTOS:
“ESTAMOS A TRABALHAR
PARA CRIAR UMA NOVA EQUIPA”
“As expectativas são elevadas para esta
nova época. Temos como principal
objectivo mantermo-nos na I divisão, tal
como no ano passado, mas sabemos
que vamos encontrar muitas
dificuldades, uma vez que temos uma
equipa praticamente nova, temos muito
trabalho pela frente, mas tenho a certeza

11-08-2010
absoluta que vamos conseguir fazer o
nosso campeonato e alcançar os nossos
objectivos”. “Não queremos fazer
esquecer os jogadores mais influentes
do ano passado e que não estão cá..
Queremos é procurar construir uma nova
equipa, com elementos diferentes, com
características completamente distintas
e é nesse sentido que começamos já a
trabalhar. Não esquecemos nunca os
que nos ajudaram no passado, mas é
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uma nova etapa, com novos atletas e
vamos tentar fazer com que eles também
apareçam e também sejam jogadores
interessantes e despertem a atenção,
como aconteceu com os anteriores”. “A
participação nas competições europeias
é um factor de motivação para os
jogadores. Vamos tentar procurar tirar o
máximo partido dessa experiência.
Nessa competição queremos chegar o
mais longe possível”.

XICO ANDEBOL APRESENTOU PLANTEL PARA A ÉPOCA 2010/2011

ANDEBOL

I DIVISÃO

Manutenção como alvo
O Xico Andebol apresentou, na tarde de ontem, a equipa com que vai atacar a temporada 2010/2011, no Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão. Depois do brilharete da época passada, as expectativas para a equipa vimaranense são altas, mas a manutenção é o objectivo de uma equipa que se vai construir com o tempo.


> carlos costinha sousa

“Depois da época que fizemos no ano passado as expectativas são mais altas,
mas saiu muita gente. A
mentalidade vai continuar
a ser a mesma e vamos
entrar em todos os jogos
para ganhar, como é óbvio.
É sempre difícil, mas temos
sempre que dar o nosso
melhor”
Marino Machado (jogador)

Seis caras novas, para já. Foi esta a maior novidade na apresentação do plantel do Xico Andebol que, na temporada 2010/
2011, vai atacar o Campeonato
Nacional de Andebol da I Divisão.
Na temporada passada a equipa
vimaranense fez um brilharete
nas competições em que participou e, como tal, para a nova
época, os dirigentes, técnicos e
jogadores do Xico Andebol
sabem que as expectativas são
mais elevadas do que nunca.
No entanto, isso não os deixa
entrar em sonhos e ilusões porque têm a noção que a equipa vai
precisar de tempo para crescer.
São muitas as mudanças do
plantel do ano passado para este.
Muitos atletas sairam e alguns
entraram e, como afirma o treinador Nuno Santos, “vai ser preciso muito trabalho e tempo para
construir uma nova equipa praticamente de raíz”.
Apesar das dificuldades mais
do que certas que a equipa vai
enfrentar, não deixa de haver
ambição no clube e o objectivo
para a nova temporada passa por

PLANTEL 2010/2011

ROSA SANTOS

Para já são seis os reforços do Xico Andebol para a nova época

garantir a manutenção na I divisão o mais rápido possível e,
nas competições europeias, ir o
mais longe possível.
Paula Ferrão, presidente do Xico Andebol, apresenta os objectivos do clube para a nova temporada, considerando que a vontade de todos é garantir a permanência, apesar de todas as dificuldades que vão surgir pelo
caminho.
“Tal como na época anterior

vamos procurar a manutenção.
Tentar andar tranquilos no
campeonato como fizemos no
ano passado. Vamos ter ainda
que nos adaptar à equipa em si,
porque é uma equipa nova, com
muitos jogadores novos e vamos
ver como é que isto resulta. O
plantel ainda não está fechado e
vamos ver se conseguimos contratar um central de raíz”, afirmou a responsável máximo pela
direcção do Xico Andebol.

Guarda-redes
Ivo Silva
Paulo Sampaio
Ricardo Castro
Pontas
Jorge Rodrigues
César Gonçalves
José Eduardo Sampaio
Pedro Correia
Laterais
Diogo Oliveira
Tiago Silva
Tiago Héber
Daniel Costa
Pivots
João Silva
Marino Machado
Universais
Pedro Barbosa
Sérgio Ribeiro

clube anterior
Xico Andebol
Xico Andebol
Isave 2008/2009
Xico Andebol
Xico Andebol
Xico Andebol
Águas Santas
St. Tirso
Xico Andebol
AC Fafe
ISMAI
Xico Andebol
Xico Andebol
Xico Andebol
Maria Balaio

Equipa Técnica
N u n o S a n t o s (treinador principal)
Eduardo Rodrigues (tr. adjunto)
José Miguel Leite (Fisioterapeuta)
Paula Ferrão (presidente)

Curiosidades
Média de Idades: 24
Média de Alturas: 1.86m
Média de Peso: 89 kg
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Xico Andebol abriu
a porta à nova época
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Portugal e Pedro Seabra
realizam grande Europeu
O conjunto luso
conquistou a
medalha de
prata e contou
com o aveirense
em destaque
Portugal, com uma prestação
fantástica, sagrou-se vice-campeão Europeu no passado domingo,
um lugar que lhe garante, desde logo, o apuramento para o Campeonato do Mundo Sub/21, prova que
vai decorrer no próximo ano, na
Grécia.
O conjunto luso efectuou um

D.R.

I

D.R.

EUROPEU SUB/20
PEDRO SEABRA foi uma das figuras da selecção portuguesa
percurso sem mácula até à final
(seis jogos, outras tantas vitórias),
onde acabou por perder com a fortíssima Dinamarca (sagrou-se bicampeã europeia), por 30-24.
AselecçãolideradaporRolando
Freitas,curiosamente,tinhaderro-

tado os dinamarqueses no “MainRound”, por 29-28, mas neste jogo
esteve menos inspirada e andou
sempre atrás do prejuízo no marcador. Para além do segundo lugar
no Europeu, disputado na Eslováquia, destaque para eleição do late-

ral-direito João Ferraz (atleta do
Madeira SAD) para o “All Star
Team” da prova, um feito só antes
alcançado por Carlos Resende.
Para além de João Ferraz, houve vários jogadores nacionais em
destaque, sendo que um deles foi
o aveirense Pedro Seabra. O capitão de equipa foi, em diversos jogos, o “motor” do conjunto luso,
destacando-se a organizar (com
13 assistências foi o melhor da
equipa) e na concretização (marcou 25 golos em sete jogos – quarto melhor do conjunto luso). O jovem atleta formado no São Bernardo, culminou, assim, uma
época de ouro, já que conquistou,
ainda, o Campeonato Nacional de
Juniores e a Challenge Cup ao serviço do Sporting.l
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Espanhóis terminam
estágio em Anadia

D.R.

Seis dezenas de andebolistas de Castilla-Leon
estagiaram em solo luso e prometem regressar

COMITIVA espanhola foi recebida por Jorge Sampaio
O Centro de Estágio de Anadia
recebeu pelo terceiro ano os
espanhóis de Castilla-Leon,
num estágio de preparação de
andebol encerrando a época
desportiva 2009/2010.
A comitiva espanhola era composta por 61 atletas Sub-16 femininos e masculinos. Esta é a maior
comitiva de sempre de acordo
com o coordenador Daniel Gordo:
«este ano temos mais atletas,
dadas as condições oferecidas».
Os locais de treino e de alojamento, que voltou a ser na Estalagem
de Sangalhos, foram determinantes na escolha dos espanhóis.
No final dos trabalhos Daniel
Gordo, faz um balanço muito
positivo: « Foi uma semana de

I

trabalho intenso, e importante na
preparação destes atletas. Terminou com a realização de três jogos
em São Bernardo com equipas
deste clube». Recorde-se que São
Bernardo tem sido um parceiro
importante, para realizar jogos de
treino, num intercâmbio desportivo de grande valor para todos os
atletas e treinadores.
Visitas Turísticas e Culturais.
Além dos treinos tácticos e técnicos,
os atletas tiveram um programa
cultural e turístico. Na vertente cultural o destaque foi para a visita às
exposições patentes no Museu do
Vinho Bairrada. O programa turístico inclui a visita às praias da Costa
Nova e Barra bem como à cidade de

Aveiro. A visita ao Velódromo
Nacional também fez parte da
agenda social desta selecção, dado o
interesse demonstrado pelos responsáveis espanhóis por esta obra
que é uma referência internacional.
Jorge Sampaio, vereador do desporto do Município de Anadia e
presidente da comissão instaladora
do Centro de Alto Rendimento, foi
o anfitrião, recebendo a comitiva
espanhola.
Novo estágio ficou agendado
para o final de Dezembro, pedido
formulado pelo líder espanhol
que pretende realizar no CAR e
no Pavilhão de Desportos a preparação para os Campeonatos
Nacionais de Sub-18 do seu país
que têm lugar no início de 2011. l
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