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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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Ageraçãode treinadores na
casa dos 50 e 60 anos tem se-
guido carreiras internacionais
empaíses com superior capa-
cidade financeira, enquanto
em Portugal, os clubes apos-
tam em técnicos mais jovens
(média de idades de 42 anos)
e baratos, mas cada vez mais
qualificados.
Os 16 clubes da Liga 2011/12

são todos treinadospor portu-
gueses, cada vez mais jovens,

numa tendência espelhada
também nas mudanças técni-
cas de FCPorto e Sporting, en-
quanto o Benfica mantém o
decano Jorge Jesus.
De resto, Jesus (57 anos)

continua a ser omais velhoda
Liga e, juntamente comCarlos
Brito (47), compõe a dupla de
treinadores mais “antiga” em
funções nos respectivos clu-
bes, pois ambos iniciam já a
terceira época consecutiva.

O rejuvenescimento dos
treinadores tem sidode tal or-
demqueo técnicodoBenfica
podia mesmo ser “pai”, na
maioridade, de cincodos seus
colegas mais novos, casos de
Ivo Vieira (Nacional) e Bruno
Ribeiro (Vitória de Setúbal),
ambos com 35 anos, Pedro
Emanuel (Académica), com
36, Leonardo Jardim (Sporting
de Braga), com 37, e Rui Bento
(Beira-Mar), com 39. 1

São todos portugueses os técnicos da liga e entre o contin-
gente há dois madeirenses: Ivo Vieira é omais jovem de
todos e Leonardo Jardim é 4.ª desse ranking

Jovens, portugueses
e... madeirenses

7 16 TREINADORES LUSOS NO ARRANQUE DA LIGA

Dos 16 treinadores,
apenas quatro não
tiveram “carreira” de
futebolistas, os
“doutores” Manuel
Machado (praticou
andebol), Daúto Fa-
quirá, Leonardo Jar-
dim (jogou
temporariamente nos
distritais) e Pedro
Caixinha, que tam-
bém foi forcado.

Com os resultados
de mérito internacio-
nal dos treinadores
lusos – André Villas
Boas sucedeu a José
Mourinho na con-
quista de títulos eu-
ropeus – as equipas
voltam a apostar no
cada vez mais va-
lioso mercado nacio-
nal, com crescente
tendência exporta-
dora, uma vez que
tem revelado “mes-
tres” à altura da arte
dos melhores futebo-
listas.

Villas-Boas, o antigo benjamim da
Liga, rumou, aos 33 anos, aoChelsea
deixandooFCPortocoroadodeêxi-
tos – Liga Europa, campeãonacional,
vencedor da Taça de Portugal e Su-
pertaçaCândidodeOliveira – e uma
herança pesada para o seu adjunto
Vítor Pereira, que, uma década mais
velho, assumeodesafiomais impor-

tante da vida desportiva.
Munido de curso superior na área

dodesporto, começou a carreira em
2004 na Sanjoanense, passou pelo
SportingdeEspinho, SantaClarae foi
adjunto do FC Porto na época pas-
sada:esteanoéotimoneirodoclube
nacionalmaisbemsucedidodespor-
tivamente das últimas décadas.

7 ENTRE OS “GRANDES” APENAS DOMINGOS PACIÊNCIA TERÁ POUCO A PERDER

Grande responsabilidade para Vítor Pereira

Treinadores

• Ivo Vieira (Nacional): 35 anos (10/01/1976)
• Bruno Ribeiro (Setúbal): 35 anos (22/10/1975)
• Pedro Emanuel (Académica): 36 anos (11/02/1975)
• Leonardo Jardim (Braga): 37 anos (01/08/1974)
• Rui Bento (Beira-Mar): 39 anos (14/01/1972)
• Pedro Caixinha (União Leiria): 40 anos (15/10/1970)
• Pedro Martins (Marítimo): 41 anos (17/07/1970)
• Paulo Alves (Gil Vicente): 41 anos (10/12/1969)
• Rui Vitória (Paços Ferreira): 41 anos (16/04/1970)
• Domingos Paciência (Sporting): 42 anos (02/01/1969)
• Vítor Pereira (FC Porto): 43 anos (26/07/1968)
• Quim Machado (Feirense): 44 anos (10/190/1966)
• Daúto Faquirá (Olhanense): 45 anos (26/12/1965)
• Carlos Brito (Rio Ave): 47 anos (21/09/1963)
• Manuel Machado (Guimarães): 55 anos (04/12/1955)
• Jorge Jesus (Benfica): 57 anos (24/07/1954)

Emancipação
de Pedro Emanuel

A contratação de Domingos
abriu caminho ao promissor
Leonardo Jardim, que chega a
Braga com a áurea de um dos
treinadores de futuro em Portu-
gal (já tinha merecido elogios
públicos de Pinto da Costa), de-
pois de trabalhos meritórios no
Camacha, Desportivo de Chaves
e Beira-Mar.
Esta época marca ainda a
emancipação de Pedro Ema-
nuel, o antigo central campeão
por FC Porto e Boavista que vai
orientar a Académica, depois de
treinar uma época os sub-17
dos “dragões” e ser adjunto da
equipa sénior conquistadora da
temporada passada.
O treinador do Feirense, Quim
Machado, também ex-jogador,
protagoniza a outra estreia ab-
soluta na Liga.

Domingos Pa-
ciência chega a
Alvalade na con-
dição de finalista
vencido da Liga
Europa. Entre os
que começam a
liga, será o que
mais brilhou o
ano passado

O Benfica apostou na continui-
dade de Jorge Jesus (começou a car-
reira em 1990 no Amora), que foi
campeãonoseuprimeiroanonaLuz
09/10), tendo ainda conquistado a
TaçadaLiganasduasúltimasépocas.
O Sporting foi buscar Domingos

Braga com o objetivo de levar os
“leões” novamente à luta pelo título.

Natuarl de Machico, Ivo Vieira é o mais novo treinador a iniciar a liga 2011/12, na liderança da equipa técnica do Nacional Du
ar
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Programa desportivo da Feira de S. Mateus

Andebol e artes marciais são 
os destaques da agenda de Agosto
SILVINO CARDOSO

A Feira de S. Mateus tem sido
uma das fontes que mais tem
con tribuído para o desenvolvi-
mento desportivo da região.
Du  rante mais de um mês, o po -
pular certame viseense promo -
ve várias iniciativas des portivas
que fazem, também, com que a
Feira seja conhecida além fron-
teiras, pois o seu programa in -
clui a realização de eventos in -
ternacionais já em Agosto.

O tor neio internacional de
an debol conta este ano com a
presen ça do Ben fica e do Spor -
ting, a que se juntam uma equi -
pa espanhola e outra sue ca. O

Cam peonato Mundial de Full-
Con tact traz a Vi seu mui  tos
lutado res dos quatro can tos do
Mun do, a grande mai oria com
títulos de cam peão mun dial
nas diversas ca te gorias da quela
arte marcial.

Em Setembro, têm lugar o
Me  eting intenacional de atle -
tismo, que faz deslocar a Viseu
al guns dos melhores valores da
modalidade, a nível nacional e
in ternacional, e o os grandes
pré  mios 'Cidade de Viseu' e 'Fei -
ra de S. Mateus', em atletismo.
Mas outras modalidades apro -
vei tam para se 'mostrarem' du -
rante o período da Feira, ou se -
ja, de 10 de Agosto a 21 de Se -

tem bro, co mo são os casos do
Vo  leibol de Praia, do Tiro de
Fos so Uni versal, o Hipismo, o
Hó quei em Patins, o Futsal, o
Ci cloturismo, o Golfe, etc.

O referido torneio internaci -
o nal de andebol, que vai já na
13.ª edição, e terá lugar nos di as
20 e 21 deste mês, no Pa vi lhão
do Inatel, e é da responsa bili da -
de da Federação Portu guesa de
Andebol e Associação de Ande -
bol de Viseu. 

O Cam peonato Mundial de
Full-Contact vai animar o dia e
a noite de27, no Pa vilhão Gim -
no desportivo do Fontelo, com
os diversos combates de elimi -
na tórias e finais, para a atribui -

ção de títulos mundiais. 
A Federação Portuguesa de

Full-Contact, com sede em Vi -
seu, tem a responsabilidade da
sua realização, sendo o evento
homologado pelas diversas Fe -
de rações Internacionais de ar -
tes marciais. 

Ambas as organizações dos
re feridos eventos internaci o -
nais, contam com o apoio da
Ex  povis (Feira de S. Mateus)

Como aperitivo, Viseu vai re -
ce ber, já amanhã, na Avenida
Eu ropa, larga dezenas de ciclis-
tas e adeptos da modalidade,
com o final da 5.ª etapa da 73.ª
Vol ta a Portugal que parte de
Oli  veira do Hos pi tal.
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Andebol
ABC e Xico apresentam plantéis

O ABC e o Xico Andebol apresentam hoje os seus 

plantéis para a temporada 2011/12.

Os primeiros a fazê-lo são os vimaranenses, às 16h00, 

no seu pavilhão, enquanto o ABC começa às 18h00, 

no Flávio Sá Leite, a nova temporada, este ano sob 

orientação de Carlos Resende.
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Da Semana do Andebol Na-
cional, que terá lugar na cidade 

Torneio de Portugal de 25 a 28 de Agosto

Fafe promovida a capital do andebol português
de Fafe, de 22 a 28 de Agosto 
de 2011, faz parte o Torneio 

de Portugal, com a presença 
do FC Porto, SL Benfica, Spor-
ting, ABC de Braga, selecção 
de Angola e Lugi Handboll, 
da Suécia.

A Semana do Andebol Na-
cional, evento que terá lugar 
na cidade de Fafe, de 22 a 28 
de Agosto de 2011, conta com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Fafe que, em parceria com a 
Federação de Andebol de Por-

tugal e a Associação de Ande-
bol de Braga, irão promover e 
organizar não só um grande 
momento de festa, convívio e 
celebração entre os amantes 
do andebol, mas também de 
alta competição e promoção 
da modalidade. 

De 25 a 28 de Agosto, será 
o Pavilhão Municipal de Fafe 
o palco para o Torneio de Por-
tugal – torneio internacional 

de seniores masculinos que 
contará com a participação de 
seis equipas: FC Porto, Benfi-
ca, Sporting, ABC de Braga, se-
lecção de Angola e Lugi Han-
dboll, da Suécia. 

À semelhança de anos an-
teriores, trará ao público no 
Municipal de Fafe e aos fãs 
em casa, e a casa de todos 
os amantes da modalidade 
através da RTP 2, que trans-

mite em directo dois jogos, 
espectáculos de andebol ao 
mais alto nível, num torneio 
com entradas livres que se es-
pera competitivo e uma exce-
lente preparação para as equi-
pas portuguesas no seu início 
de época tanto nacional, como 
internacional. 

Calendário
de jogos 

Dia 25 de Agosto :

15h00: Selecção de Ango-
la-FC Porto 

17h00: Lugi Handbol-ABC

Dia 26 de Agosto

15h00:Sporting-Selecção 
de Angola 

17h00:Benfica-Lugi Han-
dbol 

Dia 27 de Agosto

15h00: ABC- Benfica 
17h00: FC Porto-Sporting 

(RTP 2) 

Dia 28 de Agosto 

17h00: Final (RTP 2)

Pavilhão de Fafe vai receber andebol de primeiro nível

DR
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