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ANDEBOL — SELECÇÃO NACIONAL DE SUB-21 NA QUALIFICAÇÃO PARA O CAMPEONATO DO MUNDO

Portugal vence Bélgica por 28-21
> redacção

A selecção nacional de sub-21 de Portugal
venceu a Bélgica por 28-21 no jogo de
abertura do grupo 2 de qualificação europeia para o campeonato do Mundo de
Sub-21 que vai disputar-se na Bósnia

Herzegovina. Ao intervalo, Portugal já
seguia na frente do marcador (17-11).
No final da partida, o seleccionador nacional de sub-21, Paulo Fidalgo, mostrou
satisfação com o resultado, consciente de
que ainda não está nada garantido.
“Não fizemos mais do que o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever”, co-

meçou por analisar o seleccionador nacional de sub-21. “Vencemos o primeiro
jogo, o que neste tipo de competições disputadas em regime de concentração não
deixa de ser importante, mas ainda estamos no princípio da caminhada”.
Sobre o jogo propriamente dito, Fidalgo
esclareceu que “sabíamos que era impor-

tante começar forte e nós entrámos muito
bem frente à Bélgica que começou por utilizar o “3x2x1” como sistema defensivo.
Mas nós trabalhámos bem, com entradas
com e sem bola, e fizemos um bom parcial a abrir o jogo, chegando a ter vantagens de seis e sete golos. Os belgas mudaram para “6x0”, houve um abrandamento no jogo que relativamente cedo
ficou decidido a nosso favor. Depois, fizemos uma boa gestão emocional e desportiva da partida, dando tempo de jogo à
grande maioria dos jogadores.”
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Andebol

Qualificação dos
sub-21 arrancou
com triunfo
A selecção portuguesa de
andebol estreou-se no Grupo
2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao
derrotar a Bélgica por 2821, em Dabas, na Hungria.
Portugal, 5.º classificado no
último Europeu, já liderava
17-11 ao intervalo. A equipa
comandada pelo técnico
Paulo Fidalgo deverá garantir
o apuramento, reservado aos
dois primeiros, se hoje bater
a Hungria, que perdeu com a
Suécia (28-33).
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A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria.
A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
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Alavarium em grande
destaque no Kakygaia
O emblema aveirense conquistou dois primeiros lugares no mítico
torneio, que decorreu em Gaia e terminou no último domingo
ANDEBOL
Confirmando o grande momento de forma, a equipa sénior feminina do Alvarium/Love Tiles, que
lidera a 1.a Divisão Feminina, chegou à final do XXIV Torneio Internacional de Andebol Kakygaia
2012, onde teve pela frente a Selecção Nacional de Juniores B, um
encontro que suscitou grande interesse, como comprova o facto das
bancadas terem estado lotadas
(mais de 1.500 pessoas).
O jogo foi muito disputado e o
Alavarium conseguiu, ainda durante a primeira parte, ganhar
alguma vantagem sobre a jovem
equipa das “quinas”, chegando ao
intervalo a vencer por 15-12.
As aveirenses, treinadas por
Ulisses Miguel Pereira, souberam
gerir bem essa curta vantagem e
não mais permitiram que o seu
opositor conseguisse, sequer, voltar a empatar. O Alavarium foi
mesmo mais forte e, na recta final
do jogo, acabou por dilatar um
pouco mais a vantagem, acabando
por vencer, por 28-22, numa partida em que Cláudia Correia foi a
jogadora em maior evidência. Neste mítico torneio, organizado pelo
Almeida Garrett, o Alavarium
conquistou, ainda, o prémio de
“Melhor Ataque”.

D.R.

O ALAVARIUM/LOVE TILES recebeu o prémio das mãos de Ulisses Pereira, presidente da Federação
Iniciadas aveirenses
em grande nível
Antas das seniores entrarem em
campo, já o emblema aveirense
tinha tido motivos para festejar.
A formação de Iniciadas do clube, confirmando a grande superioridade evidenciada ao longo
da prova, bateu a Selecção Regional do Porto na grande final do
escalão, por 16-6. A equipa aveirense, treinada por Carlos Neiva,
ganhou, ainda, o troféu de “Melhor Ataque” do escalão.
Refira-se que o clube aveirense

esteve ainda representado pelas
equipas de Infantis. A masculina,
treinada por Hugo Lopes, ficou na

quinta posição, ao passo que a feminina, orientada por Diana Roque,
terminou a prova no quinto lugar.l

D.R.

D.R.

I

EQUIPA DE INICIADAS do clube aveirense que venceu o Torneio
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Associação
de Andebol
promove cursos
de árbitros e
oficiais de mesa
Depois de vários anos inactiva,
a Associação de Andebol de
Coimbra (AAC) ambiciona alargar o caudal de iniciativas já a
partir deste ano. Para o reinício
da actividade aAAC entende que
é de capital importância agrupar
praticantes, clubes, escolas, clubes/escola, dirigentes, treinadores, oficiais de mesa e árbitros.
Para que possa haver competição é imprescindível ter árbitros qualificados, pelo que os
novos dirigentes associativos
vão avançar com a realização
de cursos de árbitros e oficiais
de mesa para que, posteriormente, possam ser organizadas competições entre clubes,
escolas e clubes/escola.
Os referidos cursos são gratuitos, podendo os interessados inscrever-se nos dois cursos. Para isso basta preencher
o formulário disponível em
aandebolcoimbra.blogspot.pt
e enviá-lo para a Associação
de Andebol de Coimbra através do e-mail aandebolcoimbra@gmail.com até ao próximo dia 31 de Janeiro. |
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ANDEBOL FEMININO

Cid Ramos
I As equipas jovens de andebol feminino da Juve Lis e do
SIR 1.o Maio, participaram, de
27 a 30 de Dezembro, na 24.a
edição do prestigiado torneio
Kakygaia, que decorreu em
Gaia, com resultados muitos
positivos tendo em conta as
equipas participantes, numa
demonstração que o andebol
de formação do distrito de
Leiria está em alta.
A formação de infantis da
Juve Lis conseguiu chegar à
final, tendo perdido diante do
CALE de Leça da Palmeira por
21-14. As atletas da formação
leiriense rubricaram uma
excelente prestação durante
todo o torneio, demonstrando

o bom trabalho que a colectividade leiriense tem rubricado
na formação de atletas.
Na final, perante o CALE, o
conjunto leiriense não teve
argumentos perante a superioridade do conjunto adversário,
contudo, ficou o registo de uma
bela prestação e o segundo
lugar na geral.
As iniciadas rubricaram
também uma boa prestação,
alcançando o quarto lugar da
geral. A equipa da Juve Lis perdeu somente diante do Alavarium e do AREPA.
O SIR 1.o Maio, que começa a
dar cartas na formação após
uma período de menor fulgor,
participou no escalão de iniciados e juvenis. Em iniciados, o
SIR 1.o Maio alcançou o sexto

lugar, num escalão que foi
muito competitivo ao longo de
toda a competição. A derrota
diante do Alavarium na segunda fase do torneio afectou a
equipa que, até ao final não
conseguiu manter o mesmo
nível. Apesar deste pequeno
dissabor na fase final da competição, as iniciadas do SIR
venceram todos os encontros
da fase de grupos.
A equipa de juvenis, que é
uma das grandes esperanças
do clube de Picassinos, obteve
a quarta posição do torneio,
após uma boa fase de grupos.
No final, João Cordeiro, dirigente do clube da Marinha
Grande, salientou que a prestação do SIR 1.o Maio foi bastante
positiva. "Foi um bom torneio

com quadros bastante competitivos em iniciados e juvenis, o
que ajuda muito na evolução
das atletas. Para o SIR 1.o Maio
foi excelente ter a oportunidade de participar neste prestigiado torneio", afirmou.
Sandra Martins, seleccionadora nacional de juniores B,
enalteceu a qualidade das juvenis do SIR 1.o Maio. "Tem um
conjunto com bastante qualidade e com algumas atletas
com elevado valor. O clube
encontra-se a trabalhar muito
bem na formação", confessou.
O Kakygaia é o maior torneio de andebol feminino em
Portugal e a edição deste ano
contou com a participação de
1600 atletas durante os quatro
dias de competição. l

CID RAMOS

Juve Lis e SIR 1.o Maio participaram no Kakygaia

JUVE LIS E SIR I.O MAIO tiveram participações muito positivas na prova
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A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria.
A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
Diário Digital / Lusa
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A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria. A formação lusa
chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos (cinco golos), Pedro
Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido. Não fizemos mais do que o nosso
trabalho, cumprindo o nosso dever. Vencemos o primeiro jogo, o que neste tipo de competições
disputadas em regime de concentração não deixa de ser importante, mas ainda estamos no princípio
da caminhada, disse Paulo Fidalgo. Em relação ao jogo, Paulo Fidalgo disse que a sua equipa sabia ser
importante começar forte, frente a uma Bélgica que usou o ''3x2x1'' como sistema defensivo. Mas nós
trabalhámos bem, com entradas com e sem bola, e fizemos um bom parcial a abrir o jogo, chegando a
ter vantagens de seis e sete golos. Os belgas mudaram para `6x0', e houve um abrandamento no
jogo, que relativamente cedo ficou decidido a nosso favor. Depois, fizemos uma boa gestão emocional
e desportiva da partida, dando tempo de jogo à grande maioria dos jogadores, disse. No sábado, na
segunda jornada desta fase de apuramento para o Mundial, que vai ser disputado na BósniaHerzegovina, a equipa portuguesa, quinta classificada no último europeu, vai medir forças com a
seleção anfitriã, a Hungria, que defronta ainda hoje a Suécia, apurando-se para o Mundial os dois
primeiros do grupo.
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Árbitros madeirenses
dirigem jogos
europeus de Sub-21
A dupla de árbitros madeirense
Duarte Santos e Ricardo Vieira
está nomeada para dirigir os jogos
do Grupo 6 europeu de apuramento para o Campeonato do
Mundo Sub-21, em Andebol masculino. Esta “poule” que será disputada na Bielorrússia, entre hoje
e o próximo domingo, é composta
pelas selecções da Suíça, Polónia,
Bielorrússia e Itália. 1
Vasco Sousa
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Equipa de Sub-21
de Andebol tenta
Mundial2013
Pedro Peneda, 1.ª Linha do
Madeira SAD, integra de hoje
até domingo, a Selecção Nacional de Sub-21, no grupo 2
de apuramento europeu para
o Campeonato do Mundo de
Andebol da categoria, que se
vai realizar na Bósnia Herzegovina. Assim, a equipa das
“quinas” vai competir em
Dabas, na Hungria, numa
“poule” onde os dois primeiros classificados garantem
acesso ao “Mundial”, a ter
lugar em Julho de 2013.
Hoje, quinta-feira, Portugal
joga com a Bélgica (14h30),
amanhã o adversário é a
Hungria (17h) e no domingo
tem pela frente a Suécia
(12h). Comanda a Selecção
Nacional de Sub-21 o madeirense Paulo Fidalgo, que revelou ao sítio da Federação
que Portugal «vai tentar garantir o apuramento. Há três
candidatos fortes, a começar
pela Suécia, que tem o maior
potencial, depois Portugal e
por fim a Hungria, como país
organizador e que tem muita
tradição no Andebol. Será um
apuramento muito difícil».
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Seniores estagiam
em terras algarvias
Em Lagos, no Algarve, encontra-se concentrada e a
estagiar a Selecção Nacional
Sénior masculina de Andebol.
Do grupo de trabalho, convocado pelo seleccionador encontram-se Dario Andrade,
João Ferraz e Pedro Spínola.
Amanhã e domingo há jogos
de preparação (particulares)
com o seleccionado da Rússia. 1
Vasco Sousa
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Seleção portuguesa de sub-21 entra a vencer a Bélgica no apuramento para Mundial
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URL:

http://noticias.sapo.pt/internacional/artigo/selecao-portuguesa-de-sub-21-entra-a-vencer-a-belgica-no-apuramento-paramundial_15544359.html

/

04 de Janeiro de 2013, 17:51
A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria.
A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
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A selecção portuguesa de andebol entrou esta sexta-feira com uma vitória no grupo 2 de qualificação
europeia para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria. A
formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal. No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da
Federação Portuguesa de Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido. "Não
fizemos mais do que o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever. Vencemos o primeiro jogo, o que
neste tipo de competições disputadas em regime de concentração não deixa de ser importante, mas
ainda estamos no princípio da caminhada", disse Paulo Fidalgo. Em relação ao jogo, Paulo Fidalgo
disse que a sua equipa sabia ser importante começar forte, frente a uma Bélgica que usou o 3x2x1
como sistema defensivo. "Mas nós trabalhámos bem, com entradas com e sem bola, e fizemos um
bom parcial a abrir o jogo, chegando a ter vantagens de seis e sete golos. Os belgas mudaram para
`6x0', e houve um abrandamento no jogo, que relativamente cedo ficou decidido a nosso favor.
Depois, fizemos uma boa gestão emocional e desportiva da partida, dando tempo de jogo à grande
maioria dos jogadores", disse. No sábado, na segunda jornada desta fase de apuramento para o
Mundial, que vai ser disputado na Bósnia-Herzegovina, a equipa portuguesa, quinta classificada no
último europeu, vai medir forças com a selecção anfitriã, a Hungria, que defronta ainda hoje a Suécia,
apurando-se para o Mundial os dois primeiros do grupo.
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04 de janeiro de 2013 17:57h
Seleção portuguesa de sub-21 entra a vencer a Bélgica no apuramento para Mundial.
A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria.
A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
Não fizemos mais do que o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever. Vencemos o primeiro jogo, o
que neste tipo de competições disputadas em regime de concentração não deixa de ser importante,
mas ainda estamos no princípio da caminhada, disse Paulo Fidalgo.
Em relação ao jogo, Paulo Fidalgo disse que a sua equipa sabia ser importante começar forte, frente a
uma Bélgica que usou o "3x2x1" como sistema defensivo.
Mas nós trabalhámos bem, com entradas com e sem bola, e fizemos um bom parcial a abrir o jogo,
chegando a ter vantagens de seis e sete golos. Os belgas mudaram para `6x0', e houve um
abrandamento no jogo, que relativamente cedo ficou decidido a nosso favor. Depois, fizemos uma boa
gestão emocional e desportiva da partida, dando tempo de jogo à grande maioria dos jogadores,
disse.
No sábado, na segunda jornada desta fase de apuramento para o Mundial, que vai ser disputado na
Bósnia-Herzegovina, a equipa portuguesa, quinta classificada no último europeu, vai medir forças com
a seleção anfitriã, a Hungria, que defronta ainda hoje a Suécia, apurando-se para o Mundial os dois
primeiros do grupo.
Por SAPO Desporto c/Lusa
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Data de Publicação: Jan 4, 2013 5:26 PM
Última actualização: Jan 4, 2013 6:01 PM
Dabas, Hungria, 04 jan (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no
grupo 2 de qualificação europeia para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em
Dabas, na Hungria.
A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
17:51Sexta feira, 4 de Janeiro de 2013
Dabas, Hungria, 04 jan (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no
grupo 2 de qualificação europeia para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em
Dabas, na Hungria.
A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
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“Criar condições
para os filhos
da terra”

“A cidade tem
de tomar o
Xico Andebol
como seu”
Fernando Alves Pinto faz o balanço do primeiro meio ano na
presidência do Xico Andebol. O dirigente acredita que o clube tem
futuro, porque as contas começam a ficar equilibradas.

V

olvido meio ano desde que
assumiu a presidência do
Xico Andebol, qual o balanço

que faz?
Diria, muito sinteticamente (pausa), que conseguimos sobreviver. Com
efeito, em Julho deste ano, quando decidimos tomar conta do Xico Andebol
a situação do clube apontava para uma
falência muito próxima. Felizmente,
com o grupo de pessoas que me acompanham, invertemos a situação. Hoje,
embora com dificuldades, temos a situação financeira minimamente equilibrada. Além disso, a situação desportiva
também está equilibrada. Temos uma
aposta muito grande numa reestruturação interna e na reabilitação do património, que estão a ser desenvolvidas
paulatinamente e que serão o suporte
de um verdadeiro renascimento do
Xico Andebol/Desportivo Francisco de
Holanda.
Que principais problemas estruturais mais o surpreenderam e condicionaram o trabalho da Direcção?
Não diria que ficamos surpreendidos, porque sabíamos muito bem
o que íamos encontrar. Encontrámos
um clube que andou a sobreviver ano
após ano, com grande intranquilida-

de, sem cuidar de resolver problemas
estruturais, como seja o problema do
património e do regulamento interno.
Tudo isso está a ser feito, devagar. Era
importante, crucial até, perceber que
as fontes de financiamento são diferentes do passado. No passado, um clube
como o Xico Andebol/Desportivo Francisco de Holanda via o seu orçamento
resolvido com os apoios municipais e
da economia regional, hoje em dia isso
não acontece. O paradigma do financiamento e do funcionamento dos clubes
mudou e o Xico ainda não tinha apreendido isso. Devagar, procurando não
desistir, porque é mais fácil desistir do
que continuar, procuramos devolver ao
Xico Andebol/Desportivo Francisco de
Holanda o prestígio que lhe é devido.
Já lhe passou pela cabeça desistir
neste meio ano?
Sinto a força necessária para levar
este barco a bom porto. Já vivi difíceis
situações, algumas porventura mais
difíceis, e não desisti. A verdade é que
quando estamos à frente do segundo
clube mais representativo do Concelho,
do segundo clube que mais gente jovem socializa, e vemos que portas que
se deveriam abrir, vimaranenses que
nos deviam apoiar, nos viram sistemati-

camente as costas, isso não é qualquer
incentivo. Vemos muitas portas que se
fecham. A cidade tem de tomar o Xico
Andebol/Desportivo Francisco de Holanda como seu, como uma estrutura
sua. O clube dignifica a cidade e tem de
ser estimado por todos.
A que se deve este divórcio dos vimaranenses com o clube que se acentuou nos últimos anos?
Há várias explicações. Em primeira
lugar, uma casa deteriorada, onde chove, onde o gás para o banho dos atletas
rareia, não é acolhedora. Em segundo
lugar, não tem sido desenvolvida competição com as instituições escolares e
locais, o que estamos a fazer este ano
com a realização dos Festand’s e encontros de Minis e Bambis. Depois, há
outro aspecto importante: a verdade é
que uma equipa sénior de boa qualidade e a competir com as outras equipas
de topo a nível nacional é um atractivo
muito grande para a população de Guimarães. Temos de apostar também na
equipa sénior. Acreditamos que com a
estratégia que estamos a adoptar, que
visa a distribuição de mais informação
pelos sócios e população vimaranense,
esta situação vai ser alterada e a partir
do próximo ano vai ser diferente.

O Xico Andebol é
sustentável financeiramente
De que forma a sua Direcção pretende reformar o património do clube,
essencialmente o seu pavilhão?
A minha avaliação é de quem chegou
ao clube há pouco tempo, não atribuo
culpas a ninguém, não tenho moral para
tal. O que verifico é que um pavilhão
como aquele, que era uma referência a
nível nacional, o que é que tem? Tem
uns balneários num estado degradadíssimo, com chuveiros e louça partida.
Tem, depois, uma cobertura por onde
a água se infiltra. Como Presidente do
Xico envergonha-me ir ver alguns jogos
e ver um miúdo, de quando em vez, limpar pingas de água que caem no recinto
de jogo, com a complacência do árbitro.
O próprio pavimento não está nas melhores condições. Interessa-nos resolver
os problemas.
Isso é possível de concretizar a cur-

to/médio prazo?
É. Resolvemos os problemas todos
dos chuveiros. Agora, vamos continuar
pela parte do tecto, que é fundamental.
Já temos um orçamento e vamos resolver essa questão. Depois, vamos entrar
num processo gradual, que vai durar
meio ano, de reabilitação de todo o
pavilhão, como os balneários e o piso.
O pavilhão vai aparecer novamente preenchido com publicidade de empresas
de Guimarães, que também, com aquilo
que podem, têm comparticipado com
este esforço que a Direcção tem desenvolvido. Se em Junho passado não
tínhamos ninguém que nos colocasse
uma botija de gás a não ser a pronto
pagamento, hoje, felizmente, vivemos
uma situação completamente diferente. Seja do que for que precisarmos,
recorremos aos nossos fornecedores e
não há ninguém que nos exija um pagamento antecipado. Hoje, o Xico tem
crédito. Embora a situação financeira
ainda tenha as suas debilidades, porque
estamos a resolver défices do passado,
temos crédito. Se quisermos resolver
o problema financeiro do Xico de um
momento para o outro temos crédito e
aval da Banca.
De que forma o Xico Andebol pode
ter um futuro sustentado?
O Xico Andebol/Desportivo Francisco de Holanda tem de ter alguns patrocínios de algum significado, à volta de
5 mil euros, repartidos por 10 empresas. A Câmara Municipal vai continuar a
dar-nos o seu apoio, o que vier vem por
bem. Além disso, estamos a realizar uma
campanha, que já tem aderentes, que
visa encontrar cerca de 100 Sócios Mais
que comparticipam anualmente com
um mínimo de 500 euros. Com tudo
isto, mais as receitas das rendas, conseguimos ter uma receita que é suficiente
para manter o Xico em funcionamento.
Financeiramente o Xico é sustentável.
O Xico não permite é que as escolhas
em termos de despesas sejam de mau
critério, não pode funcionar anarquicamente, onde toda a gente manda. Neste
momento o Xico tem lideranças a todos
os níveis. Assim, o Xico Andebol tem
futuro, vai sendo remodelado a nível
organizativo e estrutural para ser ainda
mais forte no futuro.

A nível desportivo o princípio é o
mesmo?
O clube vai adoptar uma metodologia desportiva diferente da que teve
até agora. É evidente que o Xico é um
clube de referência na formação, mas
mesmo aí tem de levar uma reviravolta.
Temos o apoio e entusiasmo de todos
os treinadores e directores da área. Na
equipa sénior, temos de dar uma volta
completa. Começou com a contratação
do Victor Tchickoulaev para um projecto que não é exclusivamente para este
ano. O Xico não pode dar-se ao luxo de
permitir que os melhores filhos desta
terra vão ser campeões para o Benfica
ou Sporting. Nós temos de criar condições para que os filhos desta terra, que
vão à Selecção Nacional, aqui fiquem.
A carreira da equipa sénior está
dentro das suas expectativas?
Não esperava mais porque esta equipa é feita de atletas a quem o Xico Andebol/Desportivo Francisco de Holanda
tem de estar imensamente grato. São
atletas que não têm qualquer tipo de
vencimento, que treinam após o trabalho e só jantam depois das 23 horas.
Com estes atletas não podemos ter expectativa maior do que a manutenção.
Há uma grande união entre jogadores,
treinadores e Direcção, por isso ainda
estamos a um passo de estar entre o
grupo dos seis primeiros, embora saibamos que é difícil. Para o ano veremos, as
coisas poderão ser diferentes. Devagar,
sem gastar o que não temos, podemos
levar o Xico a um patamar condigno
com a sua história.

“Regressar
à anterior
denominação”

Ao longo da entrevista falou muitas
vezes no nome do Desportivo Francisco de Holanda...
Nunca devemos esquecer o passado.
Quando assumi a presidência do Xico
Andebol nunca deixei de referir que o
clube é uma consequência do Desportivo Francisco de Holanda. Mal possamos
regressar à denominação Desportivo
Francisco de Holanda fá-lo-emos.
É uma meta a curto prazo?
Ficaria muito satisfeito se concretizasse esse objectivo e os vimaranenses
também.
O que é preciso fazer?
Uma de duas coisas: ou resolvemos
todos os problemas que levaram o
Desportivo Francisco de Holanda a ter
de fechar, ou então aguardar que a lei
permita que retomemos esse nome, o
que demorará alguns anos. Em tempo
útil queremos analisar o que falhou,
o que temos de pagar. Uma coisa que
enobrece as pessoas e os clubes é o
cumprimento das responsabilidades.
Quando o Xico Andebol tiver as suas
responsabilidades satisfeitas, vamos ver
o que ficou por cumprir relativamente
ao Desportivo Francisco de Holanda.
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Espírito
natalício
deu
em empate
Derbie de Juniores entre Desportivo Jorge Antunes e Piratas foi
emocionante - como é habitual - e terminou empatado a dois golos.

N

a sexta-feira houve jogo de
Juniores em Vizela, num dérbi sempre muito emocionante, mas desta vez os vimaranenses, com
uma prestação muito abaixo das suas
reais capacidades, deixaram-se embalar
por uma melodia de espírito natalício,
chegando o apito final com uma igualdade a dois golos que aos da casa nada
de nada serve, mas aos creixomilenses
afasta-os do 1º lugar, começando a depender de terceiros para poderem renovar o título, apesar de ainda faltarem
sete jogos para o final do Campeonato.
Manuel Moreira colocou inicialmente na quadra Alexandre, Jaime, Correia,
Vitinha e TJ, mas aos 2’40’’ a equipa de
arbitragem apercebeu-se da falta dos
agentes da autoridade e interrompeu o
encontro, pedindo satisfações ao banco da equipa da casa. Esperou-se cerca
de 12 minutos até que lá chegaram os
agentes da GNR e o jogo recomeçou.
Aos 4 minutos, Alexandre lançou
longo para Vitinha à entrada da área,
tendo este, perante a saída do guardaredes, desviado fora do seu alcance mas
a bola esbarrou no poste naquela que
foi a primeira grande oportunidade do
jogo até então.

Aos 6’05’’ Vitinha rematou para boa
defesa e aos 8’20’’ teve um excelente
lance individual e perante a saída do
guarda-redes fez um “chapéu” que esbarrou no travessão, continuando o
sinal mais da equipa de Guimarães que
falhava imenso na finalização, acontecendo a primeira defesa com grau de dificuldade mais elevado para Alexandre
aos 17’, mas aos 20’20’’ a situação ficou
crítica para os creixomilenses quando
Chiclas fez uma falta desnecessária no
ataque e a sua equipa ficou tapada.
Aos 24’ a sorte sorri aos Piratas quando a equipa da casa no seu melhor lance
de contra-ataque vê o poste da baliza de
Alexandre negar a inauguração do marcador, que surgiria passados 37’’ quando Daniel, na transformação de um livre
a punir carga sobre TJ já perto da área
vizelense, rematou directo e colocado
para o fundo das redes. Aos 28’15’’ os
da casa também ficaram tapados com
a 5ª falta, mas aos 31’ Chiclas fez falta
no meio terreno e “ofereceu” um livre
directo para a equipa da casa poder chegar ao empate, mas o seu nº10 rematou
para defesa de Alexandre, chegando o
sinal para intervalo com a vantagem dos
vimaranenses a justificar-se. Não fosse a
falta de pontaria o jogo até poderia estar arrumado.
Para a etapa complementar Manuel
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Moreira não mudou muito, fazendo
reentrar Alexandre, Daniel, Chiclas, Vitinha e TJ, registando-se aos 34’25’’ um
remate forte de Chiclas para boa defesa
para canto, continuando o jogo a correr
de feição para os Piratas mas a finalização estava muito em baixo para o melhor ataque do campeonato.
Aos 45’40’’ registou-se um lance em
que Jaime pareceu ser carregado pelas
costas dentro da área vizelense mas o
árbitro nada assinalou, para aos 46’24’’
dois atletas creixomilenses fazerem
muita cerimónia à entrada da área e
“oferecerem” o esférico ao camisola 14
da casa que na cara de Alexandre não
teve dificuldades em mandá-lo ao fundo
das redes para o golo do empate.
Aos 52’40’’ um jogador do Desportivo Jorge Antunes derrubou em falta
um vimaranense que se desmarcava
já muito perto da área vizelense, para
na conversão do livre outra vez Daniel
aproveitar a deficiente colocação da

barreira para fazer o 1-2.
Aos 31’25’’ Chiclas voltou a cometer falta no seu meio terreno e no seguimento do livre um atleta vizelense
descaído na direita rematou forte para
o golo do empate a dois, com Alexandre a ficar desfocado na fotografia, permitindo um golo impensável no último
lance do encontro.
Foi um jogo que os vimaranenses
tiveram perfeitamente controlado para
somar mais três pontos, mas de uma
mais que provável goleada, dadas as
oportunidades criadas, acabaram por
sofrer o empate no último suspiro adversário, tendo apenas que se lamentar
deles próprios pela falta de eficácia.
A dupla de arbitragem, com o senão
de iniciar o encontro sem se aperceber
da ausência dos agentes da autoridade,
havendo um ou outro lance em que ficaram algumas dúvidas, acabou por fazer um trabalho positivo.
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ANDEBOL | MODICUS

Teste à Austrália
PEDRO EMANUEL SANTOS

A equipa de andebol masculino do Modicus, que disputa a 2ª Divisão Nacional,
vai realizar um jogo particular frente à seleção da
Austrália, que vai estar presente em janeiro no Mundial da modalidade, em
Espanha. A partida terá
lugar quinta-feira, dia 3, às
19h, no pavilhão do Modicus, em Sandim.
“É uma honra podermos
defrontar uma seleção apurada para o Campeonato do
Mundo. Estamos muito
contentes por a Austrália
nos ter escolhido, o que nos

prestigia”, referiu Ricardo
Antunes, técnico do Modicus, a ‘O Gaiense’.
Antes de partirem para Espanha, os australianos vão
realizar um estágio em Portugal, no qual realizarão alguns jogos frente a equipas
nacionais. “Será um grande
jogo e enorme fator de motivação para os nossos jogadores. Não queremos
deixar má imagem”, assinalou o treinador.
Dois dias depois do jogo
com a Austrália, no sábado,
o Modicus desloca-se ao
Algarve para jogar com o
Vela Tavira para a Taça de
Portugal.
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Andebol: eleições
na secção do CDTN
O organismo autónomo de andebol do Clube Desportivo de Torres
Novas tem uma assembleia-geral
eleitoral marcada para o próximo
mês de Março, dia17. Além desse
ponto agendado, há um outro de
informação da situação actual dos
orgãos sociais, eleitos para o biénio
de 2010/2011 e 2011/2012. A reunião
realiza-se na sede provisória, situada
na Av. dr. João Martins de Azevedo,
às 14 horas.
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ANDEBOL
Seniores femininos
Nacional 2.ª Divisão

CJA Garret 28
Sanjoanense 24
Sanjoanense: Patrícia Silva, Mariana Silva, Branca Santos, Maria
Teixeira, Marta Fernandes, Ana
Gomes, Mónica Agrela, Viviana
Afonso, Joana Oliveira, Ana Araújo, Marta Silva, Cláudia Alves.
Treinadores: Hélder Vieira e Rui
Andrade.

Jogo com duas partes
completamente distintas.
Na primeira, o domínio
do encontro pertenceu às
locais, que chegaram ao
intervalo a vencer por sete
golos. Na segunda parte,
após algumas correções,
as alvinegras acabaram por
assumir o comando do jogo
e conquistar a vitória.
Com este resultado, a

Sanjoanense está em quarto lugar a apenas dois pontos do segundo classificado.
Juvenis masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense 29
Pateira 26
Sanjoanense: João Alves, Ivo
Silva, Hélder Fonseca, Rodrigo
Novo, Hélder Resende, Alexandre
Duarte, João Silva, Oliver Kungel,
Bruno Lima, Cláudio Cabral, João
Pérez, Diogo Santos, João Costa,
João Silva.
Treinadores: Pedro Tavares e
Pedro Neto.

A Sanjoanense não entrou bem no jogo, chegando ao intervalo com seis
pontos de desvantagem.
No entanto, os alvinegros
tiveram uma atitude exemplar conseguindo dar a

volta ao marcador e vencer
por três golos de diferença.

Bambis
No último fim de semana realizou-se, em Canelas,
a segunda concentração
de bambis da Associação
de Andebol de Aveiro. A
Sanjoanense foi o único
clube presente com duas
equipas, com um total
de 18 atletas dos 6 aos
8 anos de idade. Cada
uma das formações teve
a oportunidade de efetuar
sete jogos onde experimentaram vitórias, empates e
também derrotas. Num escalão em que os resultados
são o menos importante,
verificou-se uma grande
evolução nas equipas desde o inicio do ano
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Opinião

A que se deve
o crescimento
do futsal?

Ruﬁno Ferreira
A primeira explicação é a uniformização da modalidade, debaixo da
mesma alçada. Ela aconteceu, em
Portugal, em 1997, com a integração do Futsal na FPF. Internacionalmente, ocorreu um movimento
idêntico, estando, hoje, a modalidade sob a alçada da FIFA e da
UEFA. Inicialmente, a designação
“Futsal” foi usada pela Federação
Internacional de Futebol de Salão
(FIFUSA), quando a FIFA proibiu o
uso da palavra Futebol por outras
entidades. Contudo, esta federação viria a acabar, resistindo hoje a
Associação Mundial de Futsal, que
representa uma variante minoritária, com algumas regras diferentes
do Futsal da FIFA.
O Futsal é actualmente a modalidade mais praticada no desporto
escolar (35 mil praticantes em
2010-11, um quinto do total) e
multiplicou por quatro o número
de praticantes federados nos
últimos 15 anos. Apesar de no
campo dos atletas federados, o
Voleibol, o Basquetebol e o Andebol (todos na ordem dos 40 mil
atletas segundo dados do Instituto
Português do Desporto e Juventude) ainda estarem em vantagem,
a soma dos praticantes federados
e de desporto escolar coloca o
Futsal à frente dessas modalidades mais tradicionais. Usando os
números mais recentes e comparáveis (2010), o Futsal totaliza
64.619 atletas, contra 62.557 do
Voleibol, 53.823 do Basquetebol
e 46.837 do Andebol.
A evolução do Futsal fez-se sentir
não só em quantidade, mas também em qualidade. A selecção
portuguesa participou pela quarta
vez num Mundial (foi terceira no
Guatemala 2000) e tem cinco
participações em Europeus, incluindo um quarto lugar em 2007
e um segundo posto em 2010. No
panorama feminino, a Selecção
Nacional participou nos três Torneios Mundiais da Modalidade,
tendo alcançado um honroso 2.º
lugar no último, organizado em
Portugal, na cidade de Oliveira
de Azeméis.
Na próxima temporada iremos ter o
primeiro Campeonato Nacional feminino, o que prova, o investimento
da FPF na modalidade.Estão a
dar-se enormes passos para que
o Futsal passe a ﬁgurar no leque
das modalidades olímpicas.
Apesar de todos os sinais positivos da modalidade, alerto, para
os efeitos negativos da crise económica, que levou já à desistência de vários clubes, nos últimos
anos. Mas a crise também pode
ter um lado bom para o futsal. É
que, sendo mais barata, esta modalidade pode ser uma alternativa
à prática do futebol.
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JOGO MARCADO PARA 2 DE FEVEREIRO

Xico Andebol recebe
Benfica nos oitavos-de-final
da Taça de Portugal
O Xico Andebol vai receber o Benfica, actual 2º classificado do Campeonato Nacional Andebol 1 e detentor da
Taça de Portugal, nos oitavos-de-final
da competição. O jogo será no dia 2 de
Fevereiro, data em que terão lugar todos os encontros desta eliminatória, de
acordo com o que foi anunciado pela
Federação de Andebol de Portugal.
O sorteio não foi muito favorável
para a equipa de Victor Tchickoulaev,
que vai ter de encontrar uma das equipas mais fortes do campeonato, que
discute a liderança com o FC Porto ponto a ponto. Esta época, os dois clubes
já se encontraram por uma vez, com o
resultado a ser um triunfo claro do Benfica sobre os vimaranenses.
O sorteio ditou ainda os seguintes

jogos: Sporting-AC Fafe, Santana-Marítimo, Águas Santas- Vela Tavira ou Módicus, Académico-Madeira SAD, Vitória
Setúbal-Passos Manuel, Maia-ISMAI-FC
Porto e Ginásio Santo Tirso-ABC.
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>> ANDEBOL

Tal como o HC de Fão, no hóquei em
patins, também a Juventude de Mar é
o único clube que, na prática da modalidade de andebol, representa o concelho de Esposende. Nesta edição divulgamos os resultados de que tivemos
conhecimento, seja da formação sénior,
seja das equipas das camadas jovens.
III DIVISÃO NACIONAL Seniores Fem.
JUV. Mar, 23 Colégio de Gaia, 21
PROVAS REGIONAIS
Juvenis
JUV. Mar, 24 AC. Vermoim, 14
Maistars, 32 JUV. Mar, 18
JUV. Mar, 30 Manabola, 9
Iniciadas
JUV. Mar, 13 Maistars, 31
DIDAXIS, 33 JUV. Mar, 13
Infantis
Torneio Abertura da Associação de
Andebol de Braga
Vermoim, 13 JUV. Mar, 36
DIDAXIS, 7 JUV. Mar, 22
JUV. Mar, 14 Maiastars, 13
Minis
DIDAXIS, 12 JUV. Mar, 22
JUV. Mar, 25, Maiastars, 18

Página 47

