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> Presidente do Xico Andebol admitiu saída de Nuno Silva para o Sporting.
CLUBE PRETENDE ALARGAR PATAMAR NA FORMAÇÃO

ANDEBOL

GUIMARÃES

Xico abre as portas às meninas
A direcção do Xico Andebol apresentou ontem um programa de acção na área da formação, com destaque para
a aposta na formação de equipas femininas de andebol, a partir da base com os escalões de minis e bambis.
Na equipa sénior o atleta Nuno Silva está de saída para o Sporting.
> paulo machado

Está em marcha um plano de
acção no Xico Andebol que visa
fomentar a modalidade ao nível
da formação. O presidente do
clube, Alves Pinto, anunciou ontem em conferência de imprensa
um conjunto de actividades que
estão alinhavadas para a nova
temporada onde o grande destaque passa pela criação de equipas femininas que, não sendo
inédito, será um marco de registo.
Numa fase inicial é intenção dos
responsáveis do clube cativar
atletas para o escalão de minis e
bambis, sem descartar outras
possibilidades. Mas não se fica

DR

Direcção do Xico Andebol pretende fomentar a modalidade por todo o concelho de Guimarães

por aqui o programa do Xico
para a formação. Existe um programa “Guimarães - mais andebol” onde se pretende incluir
equipas das escolas do 1.º ciclo.
Promover o “Dia do Andebol”
com manifestações de rua. Desenvolver protocolos de cooperação com escolas, freguesias e
instituições do concelho; desenvolver um torneio Luso-Galaico
que permita o intercâmbio de
experiências e a realização de
um seminário sobre “Andebol
Formação - vantagens e constrangimentos”. Entretanto, Alves Pinto confirmou contactos
com o Sporting que podem resultar na saída de Nuno Silva
para a equipa dos ‘leões’.
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Heróis do andebol
bem vistos no futebol

PAULO RAMOS

A equipa da Artística foi alvo de uma homenagem da sua
homóloga da Atlética, no intervalo do “derby” concelhio

HOMENAGEM ao grupo de andebol decorreu no intervalo do jogo entre o Avanca e o Estarreja
Avelino Conceição
I Depois de tudo o que já foi dito e
escrito sobre o feito histórico
alcançado pela Artística de Avan-

ca, que foi alvo de merecidas distinções, ainda houve tempo para
uma homenagem da população.
E nada melhor do que um jogo de
futebol, entre Avanca e Estarreja,

os dois emblemas mais representativos do concelho, que no
passado domingo se defrontaram na primeira jornada da Série
C do Nacional da III Divisão.
Com uma moldura humana a
encher as bancadas do Complexo Desportivo de Avanca, a direcção da Atlética de Avanca,
liderada por Paulo Dias, que por
motivos profissionais não pode
estar presente, acho por bem
prestar uma justa homenagem
ao andebol avancanense. Os
“heróis” da Artística foram chamados um a um ao centro do
relvado para receber, sob uma
merecida ovação do público,
uma pequena lembrança que
deixou o presidente José Costa
bastante sensibilizado.
Quem estava também bastante agradecido, e ao mesmo tempo
viu esta homenagem como um
reconhecimento ao seu trabalho
e ao da equipa para este sucesso,
foi Luís Santos. O técnico considerou ainda que “foi um acto
importante prestado pela direcção da Atlética de Avanca, que
nos orgulha e valoriza tudo aquilo que fazemos no dia-a-dia em
prol do andebol e no desporto em
geral”.
Luís Santos lembrou também
que este gesto do futebol pode

muito bem ter retorno no andebol, já que “alguns destes adeptos
poderão vir a estar no pavilhão a
assistir aos nossos jogos para
nos apoiar”, apoio esse que será
“necessário para a caminha” na
1.a Divisão Nacional.
A equipa da Artística continua
a trabalhar intensamente com
vista à sua participação entre no
principal campeonato nacional,
que arranca já este mês. E hoje
realiza mais um jogo de preparação, diante da equipa de juniores
do FC Porto, a partir das 20h30,
jogando novamente no próximo
sábado, às 11h30, frente ao São
Paio de Oleiros, equipa que milita
no Nacional da 2.a Divisão.
Com um plantel com algumas limitações e onde impera
também alguma juventude, o
factor experiência de um ou
outro jogador poderá ter influência no futuro rendimento da
equipa orientada por Luís Santos, que ainda pôde ter todos os
jogadores disponíveis num dos
muito de jogos de grau de dificuldade elevada realizados durante a preparação para a nova
temporada”, como foram os Pedro Pereira, Nuno Ferreira e Pedro Maia, que não deram o seu
contributo no ultimo encontro
frente ao Águas Santas.l
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Andebol da
Académica já
está a trabalhar

As equipas de andebol da Académica já iniciaram a nova
época. Depois dos seniores, juniores e juvenis (femininos e
masculinos), ontem foi a vez
dos iniciados, infantis, minis e
bambis femininos e masculinos arrancarem para a época
dos 75 anos do andebol da AAC.
Os treinos têm lugar no Pavilhão n.º 3 do Estádio Universitário, às 18h00, e todos os interessados poderão experimentar a modalidade no emblema conimbricense. |
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Andebol Formação
estudantil retoma treinos
DR

1 1 1 Os escalões mais
novos do andebol da Académica começam hoje os
treinos. Iniciados, infantis,
bambis (masculinos e femininos) voltam aos trabalhos,
no ano em que a secção estudantil comemora 75 anos de
existência.
As sessões terão lugar no
Pavilhão n.º 3 do Estádio
Universitário de Coimbra,
a partir das 18H00, e nelas
podem participar todos os
que queiram experimentar
a modalidade.
Entretanto, as equipas de
seniores, juniores e juvenis

(masculinos e femininos)
dão continuidade à preparação já iniciada.

Página 6

A7

Porto acolhe mais uma iniciativa do Andebol 4 All

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

04/09/2012

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/09/04/porto_acolhe_mais_uma_iniciativa.html

04 de setembro de 2012 15:41h
Esta iniciativa faz parte no programa Baixa em Forma, uma iniciativa da Porto Lazer - Empresa
Municipal.
No âmbito do projeto Andebol 4 All, a Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol
do Porto levam a efeito, no próximo sábado, dia 8 de Setembro, mais uma ação de divulgação e
fomento do Andebol em cadeira de rodas.
Esta iniciativa faz parte no programa Baixa em Forma, uma iniciativa da Porto Lazer - Empresa
Municipal, que pretende desenvolver atividades desportivas em zonas históricas da cidade e ao ar
livre.
O projeto do Andebol 4 All em Portugal é algo inovador no que diz respeito à área do Desporto
Adaptado e rompe algumas limitações provocadas pela prática desportiva de pessoas com deficiência.
Desta vez cabe ao Porto acolher mais uma iniciativa, que decorre no Campo dos Mártires da Pátria,
em frente à antiga Cadeia do Tribunal dada Relação) e é organizada pela Associação de Andebol do
Porto em colaboração com a Federação de Andebol de Portugal entidades que pretendem, com esta
iniciativa, promover, fomentar e divulgar a prática do andebol junto de todos os cidadãos e que ganha
especial acuidade nesta altura em que decorrem em Londres os Jogos Paralímpicos.
Recorde-se que podem praticar o ACR pessoas com deficiência física que tenham comprometimento
de membros inferiores, lesão medular, amputação, sequela de poliomielite e outras disfunções que o
impeçam de correr, saltar e pular como um indivíduo sem lesões também sendo alargado a pessoas
sem deficiência.
A prática desportiva por parte das pessoas com deficiência é muito útil no processo de inclusão social,
pois permite à pessoa com deficiência reabilitar-se nos domínios motor, cognitivo, afetivo - social e
psicológico.
Por SAPO Desporto
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vimaranense

Xico em 2º no Torneio de Fafe
montelongodesportivo.blogspot.pt/

Carlos Gomes
. texto

Depois de na 6ª feira passada ter derrotado com naturalidade o neo-primodivisionário Avanca o Xico Andebol
não conseguiu evitar a derrota
frente à forte equipa do Águas
Santas, ficando, deste modo
classificado no 2º lugar do Torneio Cidade de Fafe que se realizou naquela cidade .
De todo o modo a equipa
este ano treinada por Victor
Tchikoulaev deu boas indicações, perspectivando uma época sem grandes sobressaltos.
Mas, vamos por partes.
O torneio, que se realizou
TORNEIO CIDADE DE FAFE
Resultados
Avanca - 27 • Xico Andl - 34
A.C. Fafe - 27 • Ág. Santas - 37
A.C. Fafe - 29 • Avanca - 28
Á.Santas - 29 • Xico And. - 25
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º - Águas Santas
2º - Xico Andebol
3º - A.C. Fafe
4º - Avanca
como já atrás escrevemos, na 6ª
feira e no sábado da passada semana, teve o seu início com o
confronto entre o Xico Andebol
e o Avanca que, este ano, subiu
pela 1ª vez à prova principal do
andebol nacional. Iniciando o
jogo com a equipa que, em
princípio, será a sua mais forte
formação (Ricardo Castro na

baliza, Filipe Magalhães, Nuno
Silva e Daniel Santos na 1ª linha, André Caldas e Pedro Correia nas pontas e Gustavo Castro a pivot), Tchikoulaev procurou desde o início do jogo
decidir o apuramento para a final da prova. E conseguiu-o.
Depois, naturalmente, foi dando tempo de jogo a todo o seu
plantel e, como tal, a partida teve
altos e baixos, sem nunca, no
entanto, ter estado em causa a
vitória da equipa de Guimarães.
No 2º jogo da 1ª jornada o
A.C. Fafe não teve hipóteses
frente à fortíssima equipa do
Águas Santas, formação que,
depois de ter sido a grande sensação na 1ª fase do Andebol 1
da época passada, acabou a prova
num bom 5º lugar e, este ano,
consegue manter toda a sua
equipa e conta com o concurso do internacional Bosko
Bjalonovic, o que a torna uma

equipa muito forte.
No sábado, no jogo que
decidia os 3º e 4º classificados
do torneio o A.C. Fafe teve grandes dificuldades para vencer o
Avanca, o que acabou por conseguir por apenas um golo de
diferença.
Na final o Xico Andebol

esteve pior que no dia anterior, com um ataque um pouco
confuso e previsível, o que permitiu ao Águas Santas garantir
desde muito cedo uma (desde logo esperada) vitória. Na
verdade a equipa de Guimarães
nunca conseguiu pôr em causa a vitória da equipa maiata, pelo

Este sábado às 17,00 horas

Xico recebe o Madeira SAD
Aproveitando o facto de este fim-de-semana se realizar em Fafe a Supertaça, na qual participam as equipas do
Benfica, do Sporting, do F.C. Porto e do Madeira SAD, os
responsáveis do Xico Andebol conseguiram aprazar jogostreino com 2 das melhores equipas portuguesas.
Assim, depois de ontem, 5ª feira, ter defrontado o
Sporting, naquele que foi o jogo de apresentação da equipa aos sócios e simpatizantes, o Xico defronta este sábado,
às 17,00 horas, o Madeira SAD num jogo-treino que poderá servir para se aquilatar melhor das capacidades da equipa. A não perder…

Águas Santas - 29
Xico Andebol - 25

Avanca – 27
Xico Andebol – 34

Árbitros: Daniel Freitas / Jorge Fernandes (Braga)

Árbitros: Fernando Costa /
Diogo Teixeira (Braga)

ÁGUAS SANTAS - António
Campos (Nuno Soares),
João Baltazar, Jorge Sousa,
Joel Rodrigues (5), Pedro
Cruz (7), Nuno Pimenta (3),
Mário Lourenço (2), Eduardo Salgado (6), Daniel Paiva,
Bosko Bjelanovic (4),
Edmilson Matos, Juan Couto
(2), Mário Oliveira, Marco
Sousa e Albano Lopes.
Treinador: PAULO FARIA

AVANCA – Fábio Magalhães
(Luís Silva, João Santos),
Nuno Carvalho (1), Pedro
Silva (1), Tiago Cunha (11),
Alberto Silva (6), João Vilar,
José Oliveira, Vítor Valente,
André Rego, Marco Ferreira,
Diogo Taboada (5), Pedro
Maia e Pedro Pereira (3).
Treinador: LUÍS SANTOS

XICO ANDEBOL - Ricardo
Castro (Hugo Fernandes,
Pedro Carvalho), Daniel Santos (3), Tiago Cunha (1),
Gustavo Castro (1), Pedro
Correia (2), João Rodrigues,
Mário Peixoto (4), André
Caldas (4), Luís Sarmento,
João Gonçalves, Rui Lourenço (1), Nuno Silva (5), Jaime Barreiros (3) e Filipe Magalhães (1).
Treinador:
VICTOR
TCHIKOULAEV
Ao intervalo: 15 - 10

que o resultado final acabou
por ser o retrato daquilo que
se havia passado durante os 60
minutos.
Acabou por ser um teste
positivo para a equipa
vimaranense que mostrou que,
pese embora ainda tenha muitos aspectos a "afinar", dá garantias de poder ter uma época
tranquila até porque este ano
tem a vantagem de possuir um
banco bastante melhor, quer
em quantidade, quer em qualidade. Do ponto de vista in-

XICO ANDEBOL – Ricardo
Castro (Hugo Fernandes,
Pedro Carvalho), Daniel Santos (4), Tiago Cunha,
Gustavo Castro (4), Pedro
Correia (5), João Rodrigues,
Mário Peixoto (1), André
Caldas (4), Luís Sarmento
(3), João Gonçalves (3), Rui
Lourenço (1), Nuno Silva
(5), Jaime Barreiros (3) e Filipe Magalhães (1).
Treinador:
VICTOR
TCHIKOULAEV
Ao intervalo: 11 – 20
Ao intervalo: 15 - 10

dividual não há grandes referências a fazer, até porque nenhum dos seus atletas está (naturalmente) no melhor da sua
forma. Não podemos, no entanto, deixar de referir as prestações do jovem (ainda júnior)
Tiago Cunha que, apesar do
pouco tempo de jogo, deu indicações de poder vir a ser um
"caso" pela positiva no plantel
do Xico. Que continue a trabalhar bem e que tenha "cabeça" e veremos se temos ou não
razão… !
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