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Juvenis da Artística regressam
de Espanha com dois troféus

Avelino Conceição

EXPERIÊNCIAA equipa de ju-
venis da Associação Artística
de Avanca deslocou-se, na úl-
tima semana, a terras espanho-
las para disputar o Torneio Ci-
dade de Elda, em Alicante, par-
ticipação que marcou o encer-
ramento de mais época des-
portiva do clube avancanense.
Também com o objectivo de
fortalecer o espírito de grupo
e viver novas experiências, os
jovens do emblema de Avanca
tiveram, também, a oportuni-
dade de desfrutar de uma visita

a Madrid e, por exemplo, das
praias de Alicante.

Desportivamente, e apesar
de não ser o mais importante,
o balanço também é positivo,

já que a Artística de Avanca ar-
recadou dois dos prémios em
disputa, uma vez que o troféu
de “Melhor Guarda-redes” foi
atribuído a Diogo Andrade,

uma promessa do clube, sendo
que João Novo foi eleito como
o “Melhor Jogador” do torneio.

Face à ausência das equipas
da Argélia e do Congo, que fo-
ram impedidas de viajar, o pro-
grama da equipa estarrejense
sofreu algumas alterações. A Ar-
tística de Avanca teve, assim,
que defrontar uma equipa Ju-
venil, uma Sub/23 e duas for-
mações Seniores, e, apesar de
ter perdido os encontros reali-
zados, deixou uma boa imagem
e até esteve perto de surpreen-
der. Para participar neste tor-
neio e levar o nome de Avanca
até Espanha, o clube contou
com o importante apoio da
Junta de Freguesia local. |

Elementos que representaram a Artística em Espanha

Andebol
Torneio

D.R.
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No passado fim-de-semana,
teve lugar na praia de S. Pedro
de Moel a 1.ª etapa do Circuito
Regional de Andebol de Praia.
Naquela que foi a 10.ª edição
do torneio, este apresentou
uma novidade em relação aos
anos anteriores: a pontuação
para o Eurohandball Beach-
tour.

O torneio contou com a par-
ticipação de 43 equipas (18 de
Masters masculinos, 6 de Mas-
ters femininos, 11 de Rookies
masculinos e 8 de Rookies fe-
mininos), o que resultou na dis-
puta de mais de 100 jogos no
total.

As finais masculinas termi-
naram ambas empatadas,
tendo-se encontrado os ven-
cedores através de  ‘shoot out’
(contra-ataque contra o
guarda-redes). Destas resulta-
ram os vencedores 'Play4fun',
no escalão de rookies mascu-
linos, e 'This is Team' que, ao
derrotarem os actuais cam-
peões nacionais, conseguiram
também o primeiro lugar, desta
em masters masculinos.

As finais femininas foram, ao
contrário das masculinas, am-
bas ganhas de forma clara (por
2-0), vencendo as actuais cam-
peãs nacionais em rookies,
'Estuπ10', e em Masters, 'N. Bel-

chior/Académico Leiria', ainda
que estas tenham participado
com um nome diferente em re-
lação ao ano anterior. Destas
duas equipas resultaram tam-
bém as vencedoras do prémio
'jogadora mais espectacular' e
'melhor guarda-redes' em rela-
ção aos dois escalões. Estes fo-
ram atribuídos, no escalão de
rookies, a Marta Santos (joga-
dora mais espectacular) e a Isa-
bel Cardoso (melhor guarda-

redes) e, no escalão de masters,
a Beatriz Santos (jogadora mais
espectacular) e Carolina Costa
(melhor guarda-redes).

No que toca aos prémios nos
escalões masculinos venceu,
em Rookies, José Santos, que
integra a equipa vencedora
desta etapa, e Miguel Bernar-
des, em Masters, jogador da
equipa 'Paula Espinha Cabelei-
reiros', classificada em 4.º.

Ainda nos escalões masculi-

nos o prémio de “melhor
guarda-redes” foi entregue, em
rookies, a João Gonçalves da
equipa 'Macroondas', classifi-
cada em 4.º lugar, e em masters
a Adriano Cordeiro, actual
guarda-redes da equipa ven-
cedora do torneio.

A 2.ª etapa do Circuito Regio-
nal de Andebol de Praia terá lu-
gar na praia da Nazaré, no pró-
ximo fim-de-semana, dias 11, 12
e 13 de Julho.|

Andebol de Praia 
em S. Pedro pontua para 
o Eurohandball Beachtour
Areal Primeira etapa  do Circuito Regional de Andebol de Praia decorreu em S.
Pedro de Moel com 43 equipas. Segue-se a praia da Nazaré nos dias 11, 12 e 13

As finais no escalão de masculinos só foram decididas através do ‘shoot out’

D.R.Andebol de Praia
São Pedro de Moel
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Federação reage ao caso da atleta excluída com tumor e dívida de hospital por pagar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2014

Meio: Almeirinense Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5e90724d

/

 
Uma atleta de 14 anos foi excluída do clube de andebol 3A por ter sido diagnosticado um tumor. A
denuncia é feita pela mãe da atleta que pede intervenção imediata da Federação Portuguesa de
Andebol e da Câmara Municipal de Almeirim. Ao que o nosso jornal apurou, a Federação já está a par
da situação. O organismo que tutela o andebol em Portugal teve conhecimento da situação pela noticia
de O Almeirinense e por correio enviado pela mãe da atleta. Ulisses Pereira explicou à Feel FM que "a
Federação tomou primeiro conhecimento do caso através da comunicação social", tendo recebido
posteriormente uma "exposição da mãe da atleta, que merecerá a atenção e resposta dos órgãos
federativos competentes para o efeito", disse o presidente do orgão máximo do andebol. No entanto o
presidente da Federação Portuguesa de Andebol reconheceu pouco poder fazer quanto a este caso,
explicando que "sendo uma matéria delicada, é algo que diz essencialmente respeito ao
relacionamento entre clube, atleta e seus encarregados de educação, na qual a Federação apenas
poderá intervir se houver algum ilícito disciplinar". No entanto, a Federação Portuguesa de Andebol
não põe de parte de forma "informal, apelar ao respeito pelos valores éticos que devem enquadrar a
actividade de todos os desportistas", disse Ulisses Pereira. Mas os problemas começaram antes de
diagnosticada a doença à jovem atleta. A 28 de março, a filha de Celeste Costa lesionou-se num treino
e teve que receber assistência no Hospital de Santarém. Da assistência hospitalar há uma factura de
85 euros que o clube se recusa a pagar, acrescenta a mãe: "quando recebi o documento do Hospital
fui falar com a Marilia e ela disse-me que não pagava e que devia ter dito no Hospital que tinha sido
um acidente em casa, e não num treino". Concluído o período de paragem devido à lesão na mãe, a
jovem jogadora das iniciadas dos 3A recebe a noticia que tinha um tumor, um Lipoma e "informa a
Marilia Viegas que não podia treinar durante três meses, o período indicado pelos médicos para o
tratamento deste problema", conta a mãe. A mãe que diz sempre ter pago os 15 euros da
mensalidade e as quotas de associada do clube, ficou ainda mais revoltada quando "um dia a minha
filha pediu-me para ir ver um treino porque tinha saudades das colegas e foi. Lá a Marilia disse-lhe
que tinha de devolver o equipamento, que não faziam conta com ela e que jogadoras existiam
muitas", acrescenta Celeste Costa. Perante o que classifica de "injustiça para com uma criança" que é
sua filha, mas "pode acontecer com qualquer outra pessoa", a mãe da jogadora alerta para a
intervenção da Câmara, que apoia financeiramente os 3A, e mesmo da Federação. O Almeirinense
contactou Marilia Viegas, pelas 16h13 minutos, que disse "não quero falar nessas coisas que não têm
ponta por onde se pegue".
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa A2D da Didáxis esteve
em Málaga a disputar o torneio
Málaga World Handball Cup
2014 conseguindo bons resulta-
dos. A Didáxis disputou com as
mesmas jogadoras, o escalão
sub-16 e o sub-18. A opção de
participar no escalão superior
permitiu o contacto com atletas
mais maduras preparando, desta
forma, a futura participação da
Didáxis no campeonato nacional
sénior de Portugal. 

Este torneio contou com mais
de 1500 participantes de diver-
sos países como Portugal, Ho-
landa, Argélia, Estónia e Espa-
nha. A representação portuguesa
foi prestigiada no feminino pela
participação da Didáxis e pelo

Ginásio Clube de Santo Tirso no
masculino.

A equipa famalicense chegou à
final com o dobro dos jogos rea-
lizados num ambiente exigente,
pois em Málaga a temperatura
atingiu várias vezes os 35 graus.
O cansaço e a qualidade da se-

lecção nacional sub-16 da Ho-
landa não permitiram a vitória
na final.

Depois de uma fase de grupos
apenas com uma derrota, a Didá-
xis venceu o PuertoSol nas
meias finais por um golo. Já na
final, com o pavilhão cheio e

com o apoio dos portugueses do
Ginásio Clube de Santo Tirso,
que contagiaram o pavilhão com
os cânticos de apoio às jovens
portuguesas, a selecção da Ho-
landa acabou por vencer 

Em sub-18, frente a jogadoras
mais velhas, Artur Fernandes
preferiu usar as mais novas para
poder dar espírito competitivo e
experiência a diversas iniciadas
que foram com a equipa. A Di-
dáxis conseguiu passar a fase de
grupos na quarta posição, tendo
conseguido ir às meias-finais,
onde acabaria por perder com o
BM Bera Bera acabando o tor-
neio no terceiro lugar. Neste es-
calão realça-se a exibição contra
a selecção da Holanda, onde a
Didáxis só deixou de comandar
o marcador a 90 segundos do
fim, perdendo por um golo. 

DR

Jogo com holandesas:  sub-16 da Didáxis disputaram também competição sub-18

Torneio Malaga World Handball Cup 2014

Didáxis só perde final com selecção da Holanda
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

João Luís Nogueira é o nome do,
até ao momento, único candida-
to assumido ao acto eleitoral que
vai escolher os novos órgãos so-
ciais do ABC/UMinho, num
processo eleitoral que se realiza
na próxima quinta-feira, durante
a realização da assembleia geral
de associados agendada para
esse mesmo efeito.

Amante do andebol e há vários
anos ligado à modalidade, João
Luís Nogueira, que foi presiden-
te da Liga Portuguesa de Ande-
bol durante seis anos, esteve um
pouco afastado do dirigismo na
modalidade, mas regressa agora,
com mais vontade do que nunca,
para “ajudar e dar algum descan-
so a quem, durante largos anos,
esteve a trabalhar em prol do an-
debol e do ABC/UMinho, como
o Luís Teles que sempre teve
uma dedicação extaordinária ao
clube e merece agora um des-
canso, apesar de querer que ele
se mantenha por perto quando
eu assumir o clube”.

Os objectivos para esta candi-
datura são claros e passam por
“dar continuidade ao excelente
trabalho que tem vindo a ser rea-
lizado nos últimos anos, sempre

com o intuito de voltar a fazer
crescer o ABC. Queremos levar
o ABC de novo às glórias que já
teve no passado, mas como é ló-
gico as dificuldades hoje em dia
são enormes. Mas queremos
manter a chama viva”.

Para a nova estrutura que, à
partida, será eleita por unanimi-
dade na próxima quinta-feira, a

continuidade é a grande aposta
e, por isso, devem sair apenas
dois elementos da actual admi-
nistração e entrar seis, sendo que
um deles será, à partida, o pró-
prio Luís Teles, que João Luís
Nogueira quer manter por perto,
como, por exemplo, vice-presi-
dente para a área desportiva.

“É um homem da casa, que tem
dado muito a este clube e, pela
experiência que tem, considero
que é a pessoa ideal para assu-
mir este cargo e continuar a aju-
dar o ABC”, considerou o candi-
dato a presidente do clube.

Para João Luís Nogueira, a
aposta na formação é para man-
ter e reforçar, até porque “o ABC
tem sido um grande exemplo no
que diz respeito à aposta nas
pessoas da terra. O nosso maior
capital são as pessoas e é nisso
que vamos continuar a apostar”.

Mas para o ABC/UMinho do
futuro, João Luís Nogueira tem
outras ideias, como por exemplo
a criação de um Conselho Aca-
demista, que vai agregar ex-diri-
gentes, atletas e pessoas de méri-
to que têm vindo a ajudar o clu-
be, para que o possam continuar
a fazer.

Assim, ao que tudo indica, na
próxima quinta-feira o ABC/UMi-
nho vai ter novo presidente.

João Luís Nogueira pronto
para assumir ABC/UMinho
UM REGRESSO AO ANDEBOL para dar continuidade ao trabalho que tem
sido feito nos últimos anos. Candidato único promete trabalho para voltar a
levar o ABC/UMinho às glórias do passado, mas sem entrar em loucuras.

DR

João Luís Nogueira é, para já, o candidato assumido à liderança do ABC/UMinho

“Queremos dar continui-
dade ao excelente trabalho
que tem vindo a ser realiza-
do nos últimos anos, sem-
pre com o intuito de voltar a
fazer crescer o ABC. Quere-
mos levar o ABC de novo às
glórias que já teve no pas-
sado, mas como é lógico, as
dificuldades hoje em dia
são enormes. Mas quere-
mos manter a chama viva.”
“Clube estabilizou bem nos
últimos anos, mas precisa
também de um pouco de ar
fresco, como é normal. É o
que pretendemos fazer, mas
sem mudar completamente
a estrutura. Apenas vamos
fazer alguns acertos.”
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à direcção 
do ABC
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ANDEBOL
| Redacção| 

Em Vermoim, Vila Nova de Fa-
malicão, o fim-de-semana foi
animado pelo 1º Torneio de An-
debol Feminino no Pavilhão
Municipal ‘Terras de Vermoim’
da responsabilidade do ACV
Andebol Clube, em parceria
com a Camara Municipal de Vila
Nova de Famalicão e a Associa-
ção de Andebol de Braga.

Pensado como forma de pro-
moção aos escalões de formação
mais evoluídos do andebol femi-
nino do distrito, o Torneio ‘Ter-
ras de Vermoim’ teve as presen-
ças das fafenses do Andebol
Clube de Fafe, das bracarenses

do Manabola Lusitano e das vi-
zelenses do Callidas Club.

O torneio decorreu com muito

empenho e determinação de to-
dos os participantes, servindo
por um lado para finalizar uma

época desportiva para todos e
aferir das possibilidades destas
mesmas atletas para a próxima
época. 

Não sendo o mais importante,
pois a componente convívio está
sempre adjacente a estes even-
tos, no entanto a vertente des-
portiva foi muito agradável de
seguir, com os jogos quase na
sua totalidade muito equilibra-
dos pelo menos no aspecto de
jogo e quase sempre bem joga-
dos.

Venceu a equipa anfitriã, mas
as fafenses do AC Fafe deram
muita réplica no jogo final, por
isso, ainda se torna mais valori-
zada a vitória das famalicenses
do AC Vermoim.

Organizado pelo Andebol Clube de Vermoim

Torneio feminino animou Vermoim

DR

Equipa da casa venceu, apesar da réplica do AC Fafe na final
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A equipa A2D da Didá-
xis esteve uma semana em 
Málaga a disputar o tor-
neio Málaga World Hand-
ball Cup 2014 conseguin-
do bons resultados.

A Didáxis participou em 
duas competições com as 
mesmas jogadoras, o esca-
lão sub-16 e sub-18. A op-
ção de participar também 
num escalão superior per-
mitiu o contacto com atle-
tas mais velhas preparan-
do, desta forma, a futura 
participação da Didáxis 
no campeonato nacional 
sénior de Portugal. 

No entanto, a Didáxis 
chegou à final com o do-
bro dos jogos realizados 
num ambiente inabitual, 
pois em Málaga a tempe-
ratura atingiu várias vezes 

os 35º. O cansaço acumu-
lado e a qualidade da se-
leção nacional da Holan-
da sub 16 não permitiu a 
vitória na final.

Depois de uma fase de 
grupos apenas com uma 
derrota, a Didáxis venceu 
o PuertoSol nas meias-fi-
nais por um golo. 

Já na final, com o pavi-
lhão cheio e com o apoio 
dos portugueses do Giná-
sio Clube de Santo Tirso, 
que contagiaram o pavi-
lhão com os cânticos de 
apoio às jovens portugue-
sas, a seleção da Holanda 
acabou por vencer depois 
de começar melhor a pri-
meira parte e da Didáxis 
ter ficado sem Diana Oli-
veira que, fruto de uma le-
são muscular acabou por 

Andebol da Didáxis destacou-se em Espanha
COM DOIS PÓDIOS

ficar de foram das opções 
a partir do minuto 7. Mes-
mo com estas contrarieda-
des, a Didáxis conquistou 
o segundo lugar, perdendo 
apenas por 5 golos.

Em sub-18, frente a joga-
doras mais velhas, o Pro-
fessor Artur Fernandes 
preferiu usar as mais no-
vas para poder dar espíri-
to competitivo e experiên-
cia a diversas iniciadas que 
foram com a equipa. 

Sem tirar o mérito às ad-
versárias mais diretas (se-
leção holandesa e BM Bera 
Bera) e mesmo com todas 
as atletas a poderem dar o 
seu contributo à equipa, a 
Didáxis conseguiu passar 
a fase de grupos na quarta 
posição tendo conseguido 
ir até às meias finais onde 

acabaria por ser derrota-
do pelo BM Bera Bera aca-
bando o torneio no tercei-
ro lugar. 

Neste escalão realça-se 
a exibição contra a sele-
ção da Holanda, onde a 
Didáxis só deixou de co-
mandar o marcador a 90 

segundos do fim, perden-
do apenas por um golo. 
Quase seria uma surpresa 
que mereceu o reconheci-
mento dos selecionadores 
das Holanda que reconhe-
ceram a qualidade da nos-
sa equipa.  

Este torneio contou com 

mais de 1500 participantes 
de diversos países como 
Portugal, Holanda, Argé-
lia, Estónia e Espanha. A 
representação portuguesa 
foi prestigiada no feminino 
pela participação da Didá-
xis e pelo Ginásio de Santo 
Tirso no masculino.

Equipa da Didáxis que competiu em Espanha

ACM
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ARS Palma aposta em Filipe Martins para subir
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca6ed519

/

 
Desporto ARS Palma aposta em Filipe Martins para subir 08-07-2014 Filipe Martins, de 28 anos e 1,93
metros de altura, é um jogador formado no FC Porto... Por lusa - Record O ARS Palma del Río
anunciou esta terça-feira a contratação do pivô português Filipe Martins, que, dois anos volvidos,
regressa ao clube de Palma del Rio para tentar reeditar a subida à liga espanhola de andebol (Asobal).
Filipe Martins, de 28 anos e 1,93 metros de altura, é um jogador formado no FC Porto, clube com o
qual foi campeão nacional, e que representou na última temporada o Chacón San José Obrero da 1.ª
divisão espanhola, equivalente ao segundo escalão. O pivô, naquela que foi a sua primeira experiência
no estrangeiro, ajudou o ARS a subir à Liga Asobal em 2011/12, após o que regressou a Portugal para
defender as cores do Sporting da Horta, terminando em quinto. O clude da província de Córdoba
refere que aposta em Filipe Martins, "um jogador que conhece bem o clube", para que este seja "um
dos pilares principais da equipa na luta pelo regresso à elite do andebol espanhol". Filipe Martins é um
jogador influente "tanto em ações defensivas como atacantes, principalmente nestas últimas", refere o
ARS Palma na apresentação do seu primeiro reforço para a próxima época. Jogador formado nas
camadas jovens do FC Porto, e "internacional" nos vários escalões de formação, Filipe Martins
representou ainda o Sporting de Espinho e o São Bernardo.
 
 08-07-2014
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Andebol

Xico fez pleno
O Xico Andebol recebeu, no sábado, o troféu de cam-

peão nacional da 2ª Divisão, depois de mais um triunfo, 
o décimo da Fase Final em outros tantos encontros, sobre 
o Benfica B, por 33-30. No fecho da temporada, a equipa 
de Eduardo Rodrigues confirmou a superioridade eviden-
ciada ao longo de toda a Fase Final, batendo o primeiro 
classificado da Fase Regular da Zona Sul, o Benfica B, 
por três golos de diferença.

No final do encontro, o Xico Andebol recebeu a taça 
de campeão nacional da 2ª Divisão, numa cerimónia em 
que esteve presente o vice-presidente da Federação de 
Andebol de Portugal, o vimaranense Augusto Silva, além 
do Presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, 
e do Vereador com o pelouro do Desporto, Amadeu Por-
tilha, que entregaram as medalhas aos jogadores.

Veteranos também campeões
O Xico Andebol/Clássicos de Guimarães sagrou-se 

campeão nacional do Torneio de Veteranos promovido, 
pela primeira vez, pela Federação de Andebol de Portugal. 
Na final, a equipa vimaranense bateu o Esferantástica 
ACD, por 17-13. Na Fase Final, que decorreu em Aveiro, 
o Xico Andebol/Clássicos de Guimarães bateu o Vitória de 
Setúbal nos quartos-de-final, por 21-14. Nas meias-finais, 
venceu o São Bernardo, a equipa da casa, por 20-17. Na 
final, o Xico Andebol esteve mais forte no primeiro tempo 
(5-8), para depois assistir-se a uma segunda parte equili-
brada. Para a história ficam os nomes dos jogadores que 
participaram no derradeiro encontro: António Machado, 
Hugo Faria, Diogo Ribeiro, Pedro Ferreira, José Rodrigues, 
Carlos Guimarães, André Castro, Manuel Fernandes, 
Bento Machado, Fausto Moreira, Nuno Pacheco, Joaquim 
Ribeiro, Mário Meira e Pedro Martins.

Fermentões fechou com derrota
O Fermentões perdeu, na última jornada da Fase de 

Permanência, no terreno do Marítimo, clube que acabou 
por ficar no primeiro lugar deste grupo no final das 11 
jornadas. Diante de uma equipa com outro tipo de argu-
mentos, o Fermentões perdeu por oito golos de diferença 
(38-30), num encontro em que os pontos já não tinham 
influência para o desfecho da época.

A equipa de Luís Pereira realizou uma temporada acima 
das expectativas. Nunca esteve em risco de cair nos luga-
res de despromoção, apesar de ter atravessado períodos 
de alguma irregularidade em termos de resultados. 

Na próxima temporada, o Fermentões irá procurar 
realizar um campeonato tranquilo, à semelhança do da 
última época que agora acabou. O grupo de Luís Pereira 
não deverá sofrer muitas alterações, até porque a maioria 
dos jogadores já está no clube há vários anos.
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XICO ANDEBOL 33
Ricardo Castro, João Silva, José Pinto, Tiago Cunha, 
Gustavo Castro, Pedro Correia (4), João Santos (2), 
Mário Peixoto (5), André Caldas (7), Pedro Carva-
lho, Luís Sarmento (2), Rui Lourenço (3), Nuno Silva 
(6) e Daniel Santos (4)

T: LUÍS QUELHAS

Luís Almeida, João Oliveira (1), Gonçalo Valério (2), 
Hugo Lima (2), João Ervilha, João Marques, João 
Gomes (2), Alexandre Cavalcanti (4), João Moreira 
(3), João Ferreira (10), Pedro Soares (3), Miguel 
Moreira, Tiago Ferro (3) e Ricardo Ferreira

T: LEANDRO ALVES
LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho

BENFICA B 30

MARÍTIMO 38
Tiago Rodrigues, João Fernandes, João Gomes, 
Miguel Moreira (1), José Castro, Bruno Nunes (6), 
Marco Gil (5), Márcio Abreu (5), António Franco (5), 
Diogo Abreu (1), Pedro Rodrigues (5), Paulo Moura 
(6), João Gonçalves, José Jesus, José Azevedo (4) e 
José Santos
T: FREDERICO MACHADO

Bruno Silva, José Martins (2), Hélder Cunha (1), 
João Carvalho (4), Rui Carvalho (5), Sérgio Ribeiro 
(3), Carlos Fernandes (2), António Salgado (4), João 
Martins (5), Luís Martins, Ricardo Pinto (4) e José 
Vieira

T: LUÍS PEREIRA
LOCAL: Pavilhão do C.S. Marítimo
Árbitros: Nuno Francisco e Fábio Gonçalves

FERMENTÕES 30

Festa
do Xico
com direito
ao troféu

Vimaranenses receberam o título de campeão nacional depois do triun-
fo sobre o Benfica B. Foi uma época quase perfeita para a equipa comanda-
da por Eduardo Rodrigues.

O Xico Andebol recebeu, no 
sábado, o troféu de cam-
peão nacional da 2ª Divisão, 

depois de mais um triunfo, o décimo da 
Fase Final em outros tantos encontros, 
sobre o Benfica B, por 33-30. No fecho 
da temporada, a equipa de Eduardo Ro-
drigues confirmou a superioridade evi-
denciada ao longo de toda a Fase Final, 
batendo o primeiro classificado da Fase 
Regular da Zona Sul, o Benfica B, por 
três golos de diferença.

No final do encontro, o Xico Ande-
bol recebeu a taça de campeão nacio-
nal da 2ª Divisão, numa cerimónia em 
que esteve presente o vice-presidente 
da Federação de Andebol de Portugal, 
o vimaranense Augusto Silva, além do 
Presidente da Câmara Municipal, Do-
mingos Bragança, e do Vereador com o 
pelouro do Desporto, Amadeu Portilha, 
que entregaram as medalhas aos joga-
dores.

Depois da conquista do título nacio-
nal, o segundo da história na 2ª Divisão, 
a comitiva do Xico Andebol foi recebi-
da, ontem à tarde, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, para ser homenagea-
da pelo Executivo camarário.

No derradeiro encontro da tempo-
rada, o Xico Andebol conseguiu uma 
vitória por três golos, fruto de um jogo 
equilibrado. Ao intervalo, a vantagem 
era de um golo (17-16), mas no segundo 
tempo a superioridade dos vimaranen-
ses diante da jovem equipa do Benfica 
B foi superior, ao ponto de nunca ter 
sido colocada em causa a vantagem dos 
vimaranenses.

André Caldas terminou a temporada 
da melhor forma, ao destacar-se como 
o melhor marcador do jogo com o Ben-
fica B, com sete golos marcados. Nuno 
Silva, com seis golos, e Mário Peixoto, 
com cinco, também deram nas vistas no 
último encontro da temporada.

Segue-se agora um mês de férias, 
com o arranque dos treinos marcado 
para a primeira semana de Agosto.

REPORTAGEM DE
BRUNO FREITAS

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 10 10 0 0 327-240 87 30
2 G. Santo Tirso 10 7 0 3 309-260 49 24
3 Benfica B 10 5 1 4 273-257 16 21
4 A. São Mamede 10 4 0 6 259-280 -21 18
5 CDE Camões 10 3 1 6 241-278 -37 17
6 Benavente 10 0 0 10 253-347 -94 10

Xico Andebol - Benfica B 33-30
CDE Camões - A. S. Mamede 30-28
G. Santo Tirso - Benavente 37-24

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

10ª jornada

Xico Andebol
G. Santo Tirso

PROMOVIDOS

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Marítimo 10 7 1 2 295-277 18 56
2 FC Porto ‘B’ 10 6 0 4 297-307 -10 53
3 FC Gaia 10 7 1 2 256-234 22 49
4 Fermentões 10 4 2 4 274-272 2 46
5 S. Bernardo 10 5 2 3 271-267 4 46
6 S. Paio Oleiros 10 6 0 4 233-231 2 41
7 Santana 10 1 2 7 283-309 -26 40
8 Sanjoanense 10 5 1 4 260-237 23 40
9 Académico 10 3 2 5 247-255 -8 39
10 Módicus  10 4 1 5 243-239 4 38
11 Infesta 10 0 2 8 267-298 -31 34

S. Bernardo - S. Paio Oleiros 21-29
Módicus - Santana 26-26
FC Porto B - FC Gaia 29-35
Sanjoanense - Académico 30-27
Marítimo - Fermentões 38-30

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

11ª jornada

Académico
Módicus
Infesta

DESPROMOVIDOS

FASE DE APURAMENTO

Fermentões
despediu-se
com derrota

O Fermentões perdeu, na última 
jornada da Fase de Permanência, no 
terreno do Marítimo, clube que acabou 
por ficar no primeiro lugar deste grupo 
no final das 11 jornadas. Diante de uma 
equipa com outro tipo de argumentos, 
o Fermentões perdeu por oito golos de 
diferença (38-30), num encontro em que 
os pontos já não tinham influência para 
o desfecho da época.

A equipa de Luís Pereira realizou 
uma temporada acima das expectati-
vas. Nunca esteve em risco de cair nos 
lugares de despromoção, apesar de ter 
atravessado períodos de alguma irregu-
laridade em termos de resultados. 

O Fermentões esteve na luta pela 
permanência com clubes mais concei-
tuados. Mas, ainda assim, deu sempre 
uma boa resposta dentro das quatro 
linhas. 

Na próxima temporada, o Fermen-
tões irá procurar realizar um campeona-
to tranquilo, à semelhança do da última 
época que agora acabou. O grupo de 
Luís Pereira não deverá sofrer muitas al-
terações, até porque a maioria dos joga-
dores já está no clube há vários anos.

FASE FINAL DECORREU EM AVEIRO

Xico Andebol/Clássicos
sagrou-se campeão nacional

O Xico Andebol/Clássicos de Guimarães sagrou-se campeão nacional do Torneio 
de Veteranos promovido, pela primeira vez, pela Federação de Andebol de Portugal. 
Na final, a equipa vimaranense bateu o Esferantástica ACD, por 17-13. Na Fase Final, 
que decorreu em Aveiro, o Xico Andebol/Clássicos de Guimarães bateu o Vitória de 
Setúbal nos quartos-de-final, por 21-14. Nas meias-finais, venceu o São Bernardo, a 
equipa da casa, por 20-17. Na final, o Xico Andebol esteve mais forte no primeiro 
tempo (5-8), para depois assistir-se a uma segunda parte equilibrada.

Para a história ficam os nomes dos jogadores que participaram no derradeiro 
encontro: António Machado, Hugo Faria, Diogo Ribeiro, Pedro Ferreira, José Rodri-
gues, Carlos Guimarães, André Castro, Manuel Fernandes, Bento Machado, Fausto 
Moreira, Nuno Pacheco, Joaquim Ribeiro, Mário Meira e Pedro Martins.
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Infantis
são campeões 
nacionais
Dois anos após erguerem o troféu, 
a equipa de Iniciados do Andebol 
de São Paio de Oleiros voltou a fa-
zer história, sagrando-se campeã 
nacional da época 2013-2014. A fi-
nal levou a um frente a frente com 
o Sporting CP, o qual foi derrotado 
por 22-18. Num dia marcado pela 
grande afluência de público nos 
pavilhões, a anteceder as finais a 
equipa oleirense ainda derrotou o 
Andebol Clube de Fafe e o Águas 
Santas. O final do Encontro foi em 
clima de festa com a maioria dos 
jogadores das equipas presentes 
a trocarem de camisolas entre si.
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Oleiros garante a 
manutenção
À última jornada do campeonato 
nacional de séniores masculinos, 
o CDC São Paio de Oleiros bateu 
o CD São Bernardo, em Aveiro, 
por 21-29, alcançando, assim, a 
manutenção na II Divisão.
Num jogo que começou com os 
oleirenses ansiosos e precipita-
dos, no acto do remate, facilitando 
o trabalho defensivo dos rivais, ao 
intervalo as nuvens da descida 
pairavam sobre os atletas foga-
ceiros. Valeu-lhes a mudança dos 
ventos, na segunda parte, a qual 
foi talhada com maior eficáveis 
nos remates e na eficiência do 
guarda-redes que, mais uma vez, 
fechou a baliza, sofrendo apenas 
quatro golos naquela segunda 
metade.

Andebol
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 ANDEBOL
CDC Oleiros vence
pela margem mínima
O CDC Oleiros venceu o Modicus por
21-20 e precisa de um empate na última
jornada, frente ao Alavarium, para asse-
gurar a manutenção. Um início fulguran-
te do CDC S. Paio de Oleiros parecia pro-
meter que o jogo se resolveria cedo face
ao resultado 8-3 a meio da primeira
parte, mas o estilo de jogo do Modicus,
duro e quezilento, deu frutos e até ao in-
tervalo conseguiu reduzir para 12-10. Na
segunda parte, o Modicus cedo empatou
o jogo em dois contra-ataques e até aos
55 minutos o equilíbrio foi constante.
Sempre que o CDC S. Paio de Oleiros
marcava um golo, o Modicus respondia
de seguida com outro golo, altura em que,
de rajada, a equipa da casa fez um parcial
de 3-0 aproveitando duas defesas porten-
tosas do guarda-redes caseiro em dois con-
tra-ataques. Até ao fim o CDC S. Paio de
Oleiros só teve que aproveitar para gerir
a vantagem alcançada, num jogo em que
venceu a equipa que defendeu melhor.
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POLÉMICA

Gaia e Espinho disputam
S.Félix da Marinha

s recentes declara-
ções do presidente da
Câmara Municipal de
Espinho, Pinto Mo-

reira, que se mostrou “dispo-
nível para acolher a freguesia
de S.Félix da Marinha”, que
pertence a Vila Nova de Gaia
tem gerado alguma polémica
entre as duas autarquias vizi-
nhas. As declarações foram
proferidas no
discurso do 41º
aniversário da
Cidade de Es-
pinho, onde o
autarca afirmou
que “o conce-
lho tem condi-
ções ótimas
para aumentar
a escola e di-
mensão geo-
gráfica” acrescentando que
“existem evidentes afinidades
sociais, culturais, associativas e
empresariais com S.Félix da
Marinha”. “Reitero total dis-
ponibilidade para aceitar as in-
terpelações desta população
vizinha e espero que o diálogo
sobre esta matéria tão estru-
tural para Espinho possa ser
aprofundado”, concluiu Pinto

Moreira.
O autarca de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues já reagiu a tais
declarações afirmando “que só
o calor pode ter justificado esta
proposta do presidente da Câ-
mara de Espinho”. A Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia
assistiu com estupefação ao
anúncio da disponibilidade do
município de Espinho para in-
tegrar a freguesia de S. Félix da
Marinha... Trata-se de uma

forma de ridi-
cularizar o 41.º
aniversário da
elevação de Es-
pinho a cidade,
evento que me-
recia uma re-
flexão digna. O
intuito deste
desabafo é fácil
de perceber,
uma vez que

com esta integração de uma só
freguesia de Vila Nova de Gaia
o concelho de Espinho quase
que duplicaria”. Perante esta
inusitada questão, a Câmara
Municipal de Gaia reage apenas
para afirmar claramente que
este assunto “não tem dis-
cussão possível. Da parte da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, por uma questão de

O autarca de Espinho lançou a bomba de integrar a freguesia de S.Félix da Marinha no concelho.
Fique a conhecer as opiniões dos habitantes e associações quanto à possível mudança.
●

A
VANESSA TEIXEIRA

Concelho de Gaia
perderia mais de

doze mil 
habitantes para

Espinho

Pinto Moreira mostrou-se
disponível para integração

V. Rodrigues diz que assunto
não tem discussão possível
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respeito institucional e de res-
peito pelas populações, a au-
tarquia não põe sequer a
hipótese de integrar Espinho
como uma das suas freguesias”,
refere a nota de imprensa.
Com esta mudança, Gaia

perderia mais de 12 mil habi-
tantes para o concelho vizinho,
uma estância balnear, a praia da
Granja-com bandeira azul, que
representa três quilómetros de
orla costeira gaiense e ainda
uma unidade hoteleira, o Hotel

Solverde, que recebe regular-
mente equipas de renome na-
cional.
A hipótese de um referendo
para a população dizer o que
pensa sobre a melhor solução
está em cima da mesa.

Hotel Solverde situa-se na freguesia de S.Félix da Marinha

A praia da Granja é uma das mais emblemáticas do concelho

CLUBE FUTEBOL I CÉSAR ROCHA

‘O Gaiense’ entrou em
contato com César Ro-
cha, presidente do
Clube de Futebol S.
Félix da Marinha.
O dirigente do S. Félix
afirmou não querer ex-
pressar a sua opinião quanto a esta
questão.
“É um assunto político sobre o qual,
como presidente de um clube, não me
quero pronunciar”, referiu César Rocha.

“Sou totalmente a favor da
integração da freguesia  S.
Félix da Marinha no conce-
lho de Espinho. Espinho é
uma grande cidade com
grandes condições. Vivemos
melhor onde estivermos
bem situados e nos dêem
todas as condições para
isso. Por isso esta mudança
só traz vantagens.”

O QUE PENSA DA INTEGRAÇÃO DE S. FÉLIX NO CONCELHO DE ESPINHO?

“Espinho é uma
grande cidade”
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“Não traz vantagens nenhu-
mas esta mudança. Vila
Nova de Gaia tem mais ca-
pacidade de se expandir, é
um concelho maior e dá
mais oportunidades aos
cidadãos. Contudo apelo ao
autarca para olhar mais
para a freguesia de S. Félix
da Marinha”.

“Gaia tem mais
para oferecer”
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“Esta mudança é tudo uma
questão de  interesses por
causa da orla marítima. As
coisas que foram feitas por
Gaia não faz sentido pas-
sarem agora para Espinho.
Também será prejudicial
para os habitantes de S.
Félix que tratam tudo em,
Gaia e agora teriam de se
deslocar a Espinho. Não faz
sentido nenhum”.

“É uma questão
de interesses”
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“O que há em Gaia há em
Espinho. Em termos de
transportes fica mais barato
se formos para Espinho
que se nos deslocarmos ao
centro de Gaia. Eu como
habitante de S. Félix da Ma-
rinha não me importa nada
se esta mudança for con-
cretizada no futuro”.

“Transportes
mais baratos”

Â
N

G
E

L
O

 V
A

L
E

N
T

E
R

ef
or

m
ad

o,
 6

4 
an

os

ACADEMIA MÚSICA I NUNO RAMOS

“Os serviços públicos
mais importantes estão
mais próximos em Es-
pinho do que no centro
de Gaia, mas sou
gaiense e espero que
as coisas continuem

como estão.” 

CLUBE ANDEBOL I RUI PEREIRA

“Não sei se em termos
logísticos haveria es-
paço para o nosso
clube. Há quatro anos
estivemos integrados
na Associação de
Aveiro, mas saímos por
motivos financeiros. Estamos bem em
Gaia”.

GRUPO DE ANDAS I ANTÓNIO ALVES

“Há muitos anos que
se fala dessa possibili-
dade, mas é muito difí-
cil. Em termos de
trabalhos, Gaia e Porto
são muito mais
acessíveis. Para Aveiro

as deslocações são mais longas.”

G. COLUMBÓFILO I SÉRGIO PEREIRA

“Existem muitos colum-
bófilos de S. Félix que
já concorrem em cole-
tividades de Espinho e
é mais vantajoso con-
correr em freguesias
mais a sul porque

assim, em Aveiro seríamos a última co-
letividade columbófila.”

RANCHO FOL. I BELMIRO LOUREIRO

“Não temos opinião
defi-nida até porque
não sabemos o que a
cidade de Espinho nos
tem para oferecer. Só
quando formos abor-
dados saberemos as
vantagens e as desvantagens desta
mudança.”

Referendo à
população 

pode 
ser 

hipótese
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ESPINHO QUER
‘ROUBAR-NOS’ A
FREGUESIA DE S. FÉLIX

BOMBA
O presidente da Câmara de

Espinho resolveu abrir uma

polémica que pode ter

dimensões inimagináveis.

PÁGS. 2 e 3
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ANDEBOL MAS.
Modicus
e Gaia
perto do fim

O último jogo da segun-
da fase do campeonato
da 2ª Divisão Nacional
de Andebol Masculino
joga-se hoje. O Modicus
recebe o Santana e o FC
Gaia defronta o FC Por-
toB, às 18h. As duas
equipas já garantiram a
manutenção.
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  ANDEBOL

VISEU RECEBE GALA 
NACIONAL

Viseu volta a ser o local escolhido para a realização da 
Gala Nacional de andebol.
Tal como no ano passado a Federação de Andebol de 
Portugal, organiza na cidade um evento que pretende 
homenagear e premiar os jogadores, treinadores e árbi-
tros que mais se destacaram durante a temporada.
A IV Gala do Andebol está marcada para dia 30 de agos-
to e deverá decorrer no Teatro Viriato, tal como aconte-
ceu no ano passado.
Para já, a Federação de Andebol de Portugal tem abertas 
as votações para a escolha dos premiados nas diferentes 
categorias. Cada área tem 5 candidatos e a votação de-
corre online e pode ser feita através de um link disponí-
vel no site da federação, até ao próximo dia 10 de julho. 
São eleitos, além de melhor treinador de equipas mascu-
lina e feminina, o melhor e a melhor atleta do ano, além 
dos atletas revelação, melhor guarda-redes e melhor du-
pla de árbitros.
Das cinco nomeações apresentadas em cada categoria, 
serão identi� cados: o vencedor da categoria, o segundo 
e o terceiro classi� cados.
O andebol terá ainda outro ponto alto na cidade, com a 
realização do já tradicional Torneio de São Mateus.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE C. BRANCO

João Romão 
renuncia ao mandato

O presidente da Associa-
ção de Andebol de Castelo 
Branco, João Romão,  vai 
renunciar ao cargo, uma 
decisão já comunicada ao 
presidente da assembleia 
geral, Daniel Pereira.
Esta renúncia deve-se “ex-
clusivamente a razões pro-
fi ssionais”, que o impedem 
de continuar o mandato 
para o qual foi eleito em ju-
lho de 2013. Segundo expli-
ca, em comunicado enviado 
à redação, em outubro de 
2013 recebeu uma proposta 
para desenvolver um proje-
to na Junta de Freguesia de 
Benfi ca, em Lisboa, na área 
da Educação e Formação. 
A par disso, colabora com 
um projeto de intervenção 
social em Benfi ca, do qual 
desenvolve e coordena a 
parte desportiva. Em janei-
ro tirou o curso de árbitros 
de futebol, atividade que 
lhe tem ocupado os fins 
de semana. “Tudo isto tem 
impossibilitado de estar tão 
presente como desejava e 
tem-se refl etido em alguma 
desmotivação da lista da 
Associação de Andebol de 
Castelo Branco”, reconhece, 
agradecendo, contudo, a 
“colaboração, cordialidade, 
fi delidade e companheiris-
mo” de todos, pois “não foi 
um ano fácil”. 
E revela que “após a tomada 
de posse, quando se pla-
neava o desenvolvimento 
das ações que a realizar no 
distrito, a Associação rece-
beu uma carta do tribunal, 
relativa a uma penhora da 
ITAU, datada de 2003, que 
penhorou o pouco dinheiro 
que havia na conta. A dívida 
ronda os 19 mil euros e, 
neste momento, ainda falta 
pagar mais de metade. E 
como é do conhecimen-
to geral, a Associação não 
tem fontes de receita, pois 
tem apenas dois clubes que 
não faz sentido pagarem as 
quotas, pelo que o único 

dinheiro que entra é através 
da Federação de Andebol de 
Portugal”. E é com a Fede-
ração que João Romão diz 
estar a negociar nos último 
meses, para sair com esta 
situação resolvida. “É fulcral 
para que a próxima direção 
possa, agora sim, trabalhar 
sem qualquer dívida anti-
ga”, reitera. Do último ano 
faz um balanço positivo, 
em termos de eventos de 
andebol realizados, bem 
como na resolução da falta 
de árbitros no distrito, com 
a realização de um curso em 
Castelo Branco. “Foram ain-
da resolvidos alguns contra-
tos que só davam despesa”, 
acrescenta, lamentando que 
“mesmo assim, muitas pes-
soas não deram valor, pois 
é mais fácil criticar, do que 
valorizar este tipo de traba-
lho”. Pessoalmente afi rma 
e assume que sai “magoado 
com alguns elementos dos 
clubes de andebol de Caste-
lo Branco, que têm aponta-
do o dedo a esta direção. São 
os mesmos de sempre, que 
não conseguem perceber 
as difi culdades passadas e 
os esforços para manter a 
Associação de pé”.
A renuncia de João Romão 
deve agora dar origem a 
novo ato eleitoral na As-
sociação de Andebol de 
Castelo Branco, afi rmando 
ainda que há na sua equipa 
“pessoas competentes para 
continuar com este traba-
lho. O Ildeu Correia, vice-
presidente, tem segurado 
muito bem a Associação e 
seria o sucessor lógico para 
ocupar o cargo”. 
Este será também um pon-
to final na carreira como 
atleta de andebol federado, 
modalidade que João Ro-
mão abraçou desde os nove 
anos, mas a sua ligação a ela 
poderá continuar, talvez na 
capital. 

Lídia Barata

O atual presidente João Romão
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