


Revista de Imprensa
27-05-2014 

1. (PT) - Bola, 27/05/2014, Estreia de Cruz e regresso de Roque 1

2. (PT) - Bola, 27/05/2014, Gonçalves a caminho do Dragão 2

3. (PT) - Bola, 27/05/2014, Passos Manuel - O andebol é muito mais que um desporto 3

4. (PT) - Correio da Manhã, 27/05/2014, Jogos com a Islândia 5

5. (PT) - Jogo, 27/05/2014, Pedro Cruz e Nuno Roque são as novidades 6

6. (PT) - Jogo, 27/05/2014, Tiago Rocha: "FC Porto é amor para a vida" 7

7. (PT) - Record, 27/05/2014, «Espero acabar carreira no clube do coração» 8

8. (PT) - Record, 27/05/2014, Andebol 9

9. (PT) - Record, 27/05/2014, Pedro Cruz e Nuno Roque na Seleção 10

10. (PT) - Correio do Minho, 26/05/2014, CS Juventude de Mar garantiu manutenção na I Divisão Nacional 11

11. (PT) - Diário de Aveiro, 26/05/2014, Artística de Avanca sobe à 1.ª Divisão Nacional 12

12. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 26/05/2014, CS Madeira e B. Perestrelo brilham no andebol
feminino

14

13. (PT) - Jogo Online, 26/05/2014, Portugal fez três jogos com a Islância - O Jogo 15

14. (PT) - Jornal da Madeira, 26/05/2014, Bartolomeu Perestrelo apura-se em juvenis femininos 16

15. (PT) - Jornal da Madeira, 26/05/2014, Sports da Madeira na decisão do título de juniores femininos 17

16. (PT) - Record Online, 26/05/2014, Seleção Nacional disputa três particulares com a Islândia 18

17. (PT) - Sábado Online, 26/05/2014, Seleção Nacional disputa três particulares com a Islândia 19

18. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 26/05/2014, Rosariense e Super Estrelas vencem em Santo
Antão

20

19. (PT) - Visão Online, 26/05/2014, Seleção portuguesa de andebol realiza três particulares com a Islândia 21

20. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 25/05/2014, Alavarium na frente 22

21. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 25/05/2014, CCF Madeira ´mostra´ futuro do andebol da Madeira 23

22. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 25/05/2014, FC Porto é campeão de Andebol 24

23. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 25/05/2014, Madeira SAD conquista 1.º lugar no adeus a Sandra 25

24. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 25/05/2014, Maia/Stars mais experiente bate Sports da Madeira 26

25. (PT) - Jornal da Madeira, 25/05/2014, Madeira SAD perde em Aveiro 27

26. (PT) - Comércio de Guimarães, 21/05/2014, Xico imparável rumo à subida 28

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A14
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28


27. (PT) - Mais Semanário, 21/05/2014, Garrett só estará totalmente funcional no final do ano 29

28. (PT) - Desportivo de Guimarães, 20/05/2014, Fermentões voltou a ganhar e isolou-se no terceiro lugar 31

29. (PT) - Desportivo de Guimarães, 20/05/2014, Xico Andebol cada vez mais perto da subida 32

30. (PT) - Desportivo de Guimarães, 20/05/2014, Xico voltou a cilindrar 33

31. (PT) - Correio da Feira, 19/05/2014, Criar uma equipa sénior e duas femininas são os objectivos do
Feirense Andebol

34

32. (PT) - Incentivo, 15/05/2014, Sporting da Horta volta a perder 37

33. (PT) - Jornal do Centro, 09/05/2014, Finais do Campeonato Nacional em Viseu 38

#A29
#A29
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34
#A34
#A37
#A37
#A38
#A38


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 13,20 x 21,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091856 27-05-2014

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,83 x 12,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091858 27-05-2014

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 28,61 x 34,01 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54091771 27-05-2014

Página 3



  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20-21

  Cores: Cor

  Área: 27,96 x 33,59 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54091771 27-05-2014

Página 4



A5

  Tiragem: 151804

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,59 x 4,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091121 27-05-2014

Página 5



A6

  Tiragem: 32897

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 20,19 x 5,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091227 27-05-2014

Página 6



A7

  Tiragem: 32897

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 27,06 x 35,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091211 27-05-2014

Página 7



A8

  Tiragem: 80491

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 21,29 x 24,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091078 27-05-2014

Página 8



A9

  Tiragem: 80491

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 10,29 x 12,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091058 27-05-2014

Página 9



A10

  Tiragem: 80491

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,91 x 24,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54091085 27-05-2014

Página 10



A11

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 26,41 x 15,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54075692 26-05-2014

ANDEBOL
| Sampaio Azevedo | 

Vitória a selar a época. A equipa
sénior da Juve Mar já tinha ga-
rantido a permanência no esca-
lão maior do andebol feminino
na jornada anterior, com a vitó-
ria sobre o Leça, no entanto, o
jogo frente ao Assomada era a
confirmação da permanência e
um grito de raiva por parte das
atletas esposendenses pela falta
de sorte que não tiveram ao lon-
go do campeonato nacional, já
que a qualidade das atletas em
nada justificava a disputa da li-
guilha, mas há contingências
que obrigam a um esforço redro-
brado, com o que se verificou
com as meninas da beira mar.

O jogo esteve vivo, equilibra-
do e foi disputado quase ao milí-
metro, tendo a supremacia da
equipa da casa a revelar-se já na

parte final do encontro. Aliás, a
Juve Mar já vencia ao intervalo
por 15-13, apesar desta vanta-

gem só ter acontecido a partir do
minuto 26 da primeira parte,
pois até aí, as meninas de Oeiras

mantiveram sempre uma vanta-
gem mínima. No segundo tempo
veio ao de cima a maior qualida-

de das seniores de Mar, valendo
à equipa de Oeiras a prestação
da sua guarda-redes que esteve
em bom plano. Apesar das meni-
nas da Assomada se apresenta-
rem como mais robustas fisica-
mente, não conseguiram tirar
partido da sua altura face à
maior qualidade técnica das atle-
tas de Esposende.

Para o técnico da equipa, Paulo
Martins, esta permanência na 1.ª
Divisão Nacional é “mais do que
justa, pois injusto foi termos de
disputar a liguilha. Até ao mo-
mento ainda não perdemos qual-
quer jogo. Ao longo do campeo-
nato tivemos algumas condicio-
nantes, nomeadamente lesões
em grande número e atletas a
trabalhar longe. Vamos conti-
nuar a trabalhar e a preparar a
próxima época”.

CS Juventude de Mar garantiu
manutenção na I Divisão Nacional
A EQUIPA SÉNIOR do Centro Social Juventude de Mar, de Esposende, confirmou a permanência na 1.ª
Divisão Nacional de andebol feminino, ao vencer o Assomada, de Carnaxide, Oeiras, por 24-21.

DR

Seniores da Juv. Mar garantiram a manutenção na I Divisão Nacional de andebol feminino

“Esta permanência é mais
do que justa. Injusta foi
termos que disputar a li-
guilha pois não perdemos
qualquer encontro. Mas foi
uma época com muitas
lesões o que impediu fazer-
mos melhor”, considerou
Paulo Martins, treinador do
Juv. Mar, no balanço da
temporada.
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Artística de Avanca sobe
à 1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

PROMOÇÃOA equipa de Ju-
niores da Artística de Avanca
garantiu a subida a 1.ª Divisão
Nacional da categoria, ao ven-
cer ontem, ao final da manhã,
o último jogo da 2.ª Fase do
Campeonato Nacional de Ju-
niores da 2.ª Divisão, por 32-
19, frente ao FC Infesta.

Num jogo em que dominou
desde o apito inicial, a Artística
de Avanca saiu para o intervalo
com nove golos de vantagem,
o que lhe deu uma larga mar-
gem de manobra para uma se-
gunda metade, onde se acen-
tuou ainda mais a diferença.

A superioridade da equipa

avancanense permitiu ao trei-
nador Tiago Cunha rodar to-
dos os jogadores e terminar
com uma vitória expressiva.
Com este triunfo, num jogo em
que Ricardo Mourão (nove go-
los) esteve em destaque, o con-
junto orientado por Tiago Cu-
nha assegurou o primeiro lu-
gar da Zona 1.

A Artística de Avanca vai
agora discutir o título nacional
da 2.ª Divisão, frente ao Alava-
rium, que, depois de já ter as-
segurado a subida, terminou
em primeiro lugar da Zona 2,
apesar de ter empatado (25-25)
ontem, ao final da tarde, com
o SIR 1.º Maio. A final entre as
duas equipas da região dis-
puta-se a duas “mãos”, estando
com os jogos marcados para
8 e 10 de Junho.|

Andebol
Juniores

D.R.

Página 12



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,45 x 2,77 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54075853 26-05-2014

Alavarium e Artística
disputam título da
2.ª Divisão de Juniores
Andebol | P29
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Portugal fez três jogos com a Islância - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de5807ea

/

 
Equipa das Quinas está a preparar o "play-off" europeu de qualificação para o Mundial de 2015, no
Catar.
 
 A seleção nacional de andebol vai disputar três jogos particulares com a Islândia, de 1 a 03 de junho,
inseridos na preparação dos nórdicos para o "play-off" europeu do Mundial -- Catar 2015.
 
 O selecionador português, Rolando Freitas (na foto), convocou 16 jogadores para a deslocação à
Islândia, sendo o hexacampeão FC Porto, com seis elementos, o clube mais representado, seguido do
Sporting, com cinco.
 
 A lista completa-se com a participação de ABC e Águas Santas, com dois jogadores cada, e Benfica,
que fornece um atleta.
 
 A Islândia, quinta classificada no último Campeonato da Europa realizado na Dinamarca, integra três
jogadores - Aron Palmarsson e Gudjon Valur Sigurdsson (THW Kiel) e Olafur Gustafsson (Flensburg) --
que vão marcar presença na "final four" da Liga dos Campeões, que vai decorrer em Colónia, na
Alemanha.
 
 Os 16 convocados:
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BARTOLOMEU PERESTRELO
APURA-SE EM JUVENIS FEMININOS
O CD Bartolomeu Perestrelo venceu a fase de apuramento
do Campeonato Nacional de juvenis femininos de andebol,
que terminou ontem, em Gaia. Ao longo da competição, as
madeirenses venceram, sempre pela margem mínima,
todos os jogos, por esta ordem: Colégio de Gaia 22-21 (8-
7 ao intervalo); CP Valongo Vouga 28-27 (12-14 no des-
canso) e SIM Porto Salvo 23-22 (11-11 nao intervalo).
Depois da madeirenses, o SIM Porto Salvo foi 2.º classifi-
cado, o CP Valongo Vouga 3.º e por fim o Colégio de Gaia. A
fase final do Campeonato Nacional de juvenis femininos,
onde será apurado o campeão nacional, terá lugar de 13 a
15 de junho, em Braga, com organização do Maiastars.
Além do clube organizador e do CD Bartolomeu Perestrelo
vão estar Alavarium e Jac-Alcanena.

Página 16



A17

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,16 x 6,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54075874 26-05-2014

SPORTS DA MADEIRA NA DECISÃO
DO TÍTULO DE JUNIORES FEMININOS
Club Sports da Madeira e CA Leça vão disputar a fase final
do Campeonato Nacional de juniores femininos de anbedol.
Este último fim de semana, na fase de apuramento, em
Leça da Palmeira, as insulares realizxaram dois jogos e ven-
ceram ambos: à Associação Académica de Espinho, por 34-
16 (16-8 ao intervalo) e ao CA Leça, por 34-24 (15-11 no
descanso). De fora da próxima fase ficou o conjunto de Es-
pinho. O título nacional de juniores femininos disputa-se já
no próximo fim de semana (dias 30 de maio a 1 de junho),
em Alpendorada, com as equipas do Sports da Madeira,
Juve Lis, CA Leça e Alpendorada.

Vasco Sousa
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Seleção Nacional disputa três particulares com a Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7800775

/

 
A PENSAR NA PREPARAÇÃO PARA O PLAYOFF DO MUNDIAL
 
 , 26 maio de 201418:07
 
 A seleção portuguesa vai disputar três jogos particulares com a Islândia, de 1 a 3 de junho, inseridos
na preparação dos nórdicos para o playoff europeu do Mundial -- Qatar'2015, disse esta segunda-feira
a federação. O selecionador português, Rolando Freitas, convocou 16 jogadores para a deslocação à
Islândia, sendo o hexacampeão FC Porto, com seis elementos, o clube mais representado, seguido do
Sporting, com cinco.
 
 A lista completa-se com a participação de ABC e Águas Santas, com dois jogadores cada, e Benfica,
que fornece um atleta. A Islândia, quinta classificada no último Campeonato da Europa realizado na
Dinamarca, integra três jogadores - Aron Palmarsson e Gudjon Valur Sigurdsson (THW Kiel) e Olafur
Gustafsson (Flensburg) -- que vão marcar presença na "final four" da Liga dos Campeões, que vai
decorrer em Colónia, na Alemanha.
 
 Lista de convocados:
 
 Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte, Wilson Davyes, João Ferraz e Pedro Spínola (FC
Porto); Ricardo Candeias, Pedro Solha, Pedro Portela, Bruno Moreira e Fábio Magalhães (Sporting);
Fábio Nunes e Ricardo Pesqueira (ABC); Pedro Cruz e Nuno Roque (Águas Santas); e Hugo Figueira
(Benfica).
 
LUSA José Moreira
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Seleção Nacional disputa três particulares com a Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e8abfe50

/

 
Desporto Seleção Nacional disputa três particulares com a Islândia 26-05-2014 O selecionador
Rolando Freitas chamou 16 jogadores para os encontros, com o FC Porto a dominar as escolhas... Por
LUSA - Record A seleção portuguesa vai disputar três jogos particulares com a Islândia, de 1 a 3 de
junho, inseridos na preparação dos nórdicos para o playoff europeu do Mundial -- Qatar'2015, disse
esta segunda-feira a federação. O selecionador português, Rolando Freitas, convocou 16 jogadores
para a deslocação à Islândia, sendo o hexacampeão FC Porto, com seis elementos, o clube mais
representado, seguido do Sporting, com cinco. A lista completa-se com a participação de ABC e Águas
Santas, com dois jogadores cada, e Benfica, que fornece um atleta. A Islândia, quinta classificada no
último Campeonato da Europa realizado na Dinamarca, integra três jogadores - Aron Palmarsson e
Gudjon Valur Sigurdsson (THW Kiel) e Olafur Gustafsson (Flensburg) -- que vão marcar presença na
"final four" da Liga dos Campeões, que vai decorrer em Colónia, na Alemanha. Lista de
convocados:Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte, Wilson Davyes, João Ferraz e Pedro
Spínola (FC Porto); Ricardo Candeias, Pedro Solha, Pedro Portela, Bruno Moreira e Fábio Magalhães
(Sporting); Fábio Nunes e Ricardo Pesqueira (ABC); Pedro Cruz e Nuno Roque (Águas Santas); e Hugo
Figueira (Benfica).
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Rosariense e Super Estrelas vencem em Santo Antão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=15d3d893

/

 
26 de maio de 2014 15:58h
 
 O treinador do Rosariense, Arlindo da Luz, sonha agora com um resultado ainda melhor no
campeonato nacional de Cabo Verde.
 
 As equipas de andebol do Rosariense (masculino) e do Super Estrelas, da Ribeira Grande (feminino)
sagraram-se campeões regionais de Santo Antão ao vencerem o segundo jogo dos play-off realizados
domingo à noite, na cidade da Ribeira Grande.
 
 A formação masculina do Rosariense venceu o Marítimo, do Porto Novo, por 33-22, somando a
segunda vitória nos play-off, já que tinha vencido na primeira-mão por 31-19, jogo realizado na
cidade do Porto Novo.
 
 O treinador do Rosariense, Arlindo da Luz, disse à Inforpress que "esta vitória estava a ser preparada
desde o início da época desportiva e aconteceu 'naturalmente', apesar de ter defrontado um bom
adversário".
 
 "Agora vamos continuar a preparar-nos para o campeonato nacional, onde pretendemos fazer um
melhor resultado do que no ano passado e chegar, pelo menos, às meias-finais" disse Arlindo da Luz.
 
 Por seu lado, o técnico da formação do Marítimo, Abílio Gomes, deu os parabéns à equipa vencedora
que conseguiu contrariar as pretensões da sua equipa e vencer o campeonato regional de Santo
Antão.
 
 "Foram superiores e ganharam, pelo que estão de parabéns", disse Abílio Gomes, em declarações à
Inforpress.
 
 No sector feminino, o título de campeão regional de Santo Antão foi ganho pela formação do Super
Estrelas, da Ribeira Grande, que venceu as duas mãos do play-off, frente à formação da Cruz
Vermelha do Porto Novo.
 
 No jogo de domingo à noite, o resultado foi de 23-19 favorável às "Super Estrelas", que, com a vitória
desta noite, "carimbaram o passaporte" para representarem a ilha de Santo Antão no campeonato
nacional da modalidade.
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Seleção portuguesa de andebol realiza três particulares com a Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a609e4d

/

 
Segunda feira, 26 de Maio de 2014 |
 
 Redação, 26 mai (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol vai disputar três jogos particulares com a
Islândia, de 01 a 03 de junho, inseridos na preparação dos nórdicos para o "play-off" europeu do
Mundial -- Qatar 2015, disse hoje a federação.
 
 O selecionador português, Rolando Freitas, convocou 16 jogadores para a deslocação à Islândia,
sendo o hexacampeão FC Porto, com seis elementos, o clube mais representado, seguido do Sporting,
com cinco.
 
 A lista completa-se com a participação de ABC e Águas Santas, com dois jogadores cada, e Benfica,
que fornece um atleta.
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No 1.º jogo da final feminina da 1.ª divisão de andebol,
o Madeira SAD perdeu, ontem à tarde, em Aveiro,
diante do Alavarium (campeão nacional em título), por
quatro bolas (17-21), com 9-10 ao intervalo e 8-11 na 2.ª
parte. A decisão final está marcada para o próximo fim
de semana, no Funchal. Caso a SAD ganhe no sábado,
há “tira-teimas” (desempate) no domingo, para apurar
quem será campeão nacional em 2014/2015.

MASCULINOS PERDEM
Para a última jornada do grupo B da 1.ª divisão mas-

culina, o Madeira SAD jogou no Restelo, diante do Be-
lenenses, e perdeu por 30-31 (com 17-16 ao intervalo e 13-
15 na 2.ª parte). A equipa de Sandra Fernandes garantiu
a manutenção com o 1.º lugar neste grupo (43 pontos),

logo seguida do conjunto de Belém (41 pts).

MARÍTIMO GANHA NO PORTO
Para a 2.ª fase da 2.ª divisão masculina, o Marítimo foi

à “Invicta” e ganhou ao FC Porto “B” por 30-29 (com
uma igualdade a 14 golos na 1.ª parte e 16-15 na 2.ª parte).
Os “verde-rubros” são 2.ºs (38 pts), atrás do FC Porto B
(39), mas têm um jogo a menos.

“SPORTS” DERROTADO
No jogo para atribuir o 7.º e 8.º lugares da 1.ª divisão

feminina, o Sports da Madeira perdeu, ontem à tarde, no
Funchal, diante do MaiaStars, por claros 23-38 (com 9-
21 ao intervalo e 14-17 na 2.ª parte).

Vasco Sousa

Madeira SAD perde em Aveiro
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“Sociedade” adiou decisão do título nacional para o Funchal.
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Fermentões ganhou

Andebol

Xico imparável rumo à subida
O Xico Andebol cilindrou 

a Académica de São Mame-
de (39-14) e cavou uma 
diferença de quatro pontos 
para o terceiro classificado 
da Fase Final do Nacional 
de Andebol da 2ª Divisão, 
passando a ocupar agora 
uma posição ainda mais 
confortável, quando falta 
disputar uma jornada para 
o final da primeira volta. Foi 
um triunfo esmagador, o 
mais expressivo desta Fase 
Final. A Académica de São 
Mamede não encontrou 
argumentos para travar  a 

equipa de Eduardo Rodri-
gues, que realizou uma das 
exibições mais conseguidas 
da época. Um resultado 
que deve ser ainda mais 
destacado, se levarmos em 
conta que a Académica de 
São Mamede realizou uma 
Fase Regular de bom nível, 
complicando a tarefa do 
Xico Andebol e Ginásio de 
Santo Tirso, os principais 
favoritos.

Na próxima jornada, a 
última desta primeira volta, 
o Xico Andebol desloca-se 
a Lisboa para defrontar 

o Benfica B. Uma vitória, 
que está ao alcance dos 
vimaranenses, colocaria o 
Xico Andebol em definitivo 
na órbita da subida de di-
visão e também mais perto 
do do título nacional da 2ª 
Divisão.

O Fermentões entrou 
definitivamente na rota 
das vitórias. Desta vez des-
locou-se a Gueifães para 
defrontar a equipa maiata 
do Santana, que bateu 
por concludentes 36-26, 

resultado que lhe permite 
segurar o 3º lugar.

Tratava-se de um en-
contro com duas equipas 
com a sua situação de 
permanência praticamente 
já assegurada, por isso, 
pedia-se uma partida bem 
jogada, em que o resultado 
sendo sempre muito impor-
tante, no entanto, não se 
torna aflitivo no final.

Na próxima jornada, a 
equipa vimaranense folga, 
para retomar a competição 
no dia 31 de Maio, altura 
que recebe o FC Gaia.
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Garrett só estará totalmente
funcional no final do ano
O Cine-Teatro vai ser inaugurado no próximo mês, ficando pronto a receber eventos e espetáculos, mas só no final de 2014 estará 
com a sua operacionalidade a 100 por cento

Apesar de ser inaugurado no 
próximo dia 16 de junho, com 
as comemorações do Dia da 

Cidade, e ficar apto a receber even-
tos, o Cine-Teatro Garrett só terá a 
sua funcionalidade a cem por cento 
assegurada no final deste ano.

A revelação foi feita pelo presidente 
da autarquia poveira, Aires Pereira, 
na última reunião de Câmara, onde 
foi aprovado o regulamento de fun-
cionamento e organização do espaço, 
já depois da observação dos vereado-
res do PS de “que já devia haver uma 
programação anunciada para o local”.

“Temos uma programação para 
a entrada em funcionamento do 

Cine-Teatro Garrett. É uma sala de 
espetáculos nova, com um conjunto 
de equipamentos modernos, e é pre-
ciso dar formação aos técnicos que 
os vão operar”, começou por expli-
car o autarca, completando; “Até ao 
final do ano já vamos fazer uma 
série de espetáculos, mas temos 
de ter alguma cautela porque terá 
equipamentos sofisticados, que só 
agora com os fundos disponíveis 
estão a chegar, assim como o mobi-
liário, e é preciso os técnicos sabe-
rem lidar com eles. Só no final do 
ano o Garrett estará a funcionar 
a 100 por cento”.

A justificação de Aires Pereira 
surgiu na sequência da intervenção 
de Elvira Ferreira, vereadora do PS, 
que considerou que “a menos de um 

mês da inauguração ainda não se 
sabe a programação do Garrett”.

“Acho que há muito tempo devia 
estar feita a programação. Devia 
ter sido feito um concurso para 
um programador”, começou por 
dizer a eleita pelas listas do PS, 
completando: “Sabemos que não 
há muito dinheiro, mas isso não 
invalida que com a ‘prata da casa’ 
não se faça uma boa programação. 
Pode acontecer que em cima de 
hora se esteja a preencher espa-
ços ou colidir eventos”.

Elvira Ferreira considerou que 
“uma programação atempada seria 
uma garantia de mais sucesso”, 
sugerindo “parcerias com equipa-
mentos culturais semelhantes dos 
concelhos vizinhos”.

Aires Pereira pretende que o Cine-
Teatro “funcione todos os dias, e 
não apenas no fim de semana ou 
no verão”, e garantiu, por isso, que 
“haverá uma programação que satis-
faça todos, dentro das regras do 
regulamento, de forma que o Gar-
rett possa ser um polo de anima-
ção e atração de pessoas ao centro 
da cidade”.

Num outro tema com ligação ao 
Cine-Teatro Garrett, o presidente 
da Câmara partilhou que só recen-
temente a autarquia recebeu as 
verbas do Fundo de Turismo rela-
tivas ao financiamento (a 100 por 
cento) das intervenções no equi-
pamento, e que, por consequên-
cia, conseguiu agora desafetar os 
capitais próprios da autarquia que 

estavam, tal como a lei prevê, ads-
tritos à execução da empreitada.

Assim, com entrada desses novos 
fundos, a Câmara conseguiu agora 
ter fundos disponíveis para poder 
assinar uma série de protocolos e 
subsídios que estavam pendentes, 
nomeadamente com a Associação 
Banda Musical Póvoa de Varzim, 
o Cine Clube Octopus, o Varazim 
Teatro, ou Clube de Andebol da 
Póvoa de Varzim.

Esta necessária engenharia 
orçamental, acabou por levan-
tar algumas dúvidas à vereadora 
eleita pelo PS: “Tive explicações 
sobre coisas que não entendia. 
Sou novata em alguns assuntos, 
e não percebo certos malabaris-
mos, não no mau sentido”.

JOSÉ PEDRO GOMES
jpedrogomes@maissemanario.pt

Fachada do edifício mostra avanço das obras Espaço já recebeu espetáculo musical no último Natal
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POLÍTICA
Teatro Garrett
totalmente 
operacional 
no final do ano
PÁGINA 5
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FASE DE PERMANÊNCIA

Fermentões voltou a ganhar
e isolou-se no terceiro lugar

O Fermentões entrou definitiva-
mente na rota das vitórias. Desta vez 
deslocou-se a Gueifães para defrontar 
a equipa maiata do Santana, que bateu 
por concludentes 36-26, resultado que 
lhe permite segurar o 3º lugar.

Tratava-se de um encontro com duas 
equipas com a sua situação de perma-
nência praticamente já assegurada, por 
isso, pedia-se uma partida bem jogada, 
em que o resultado sendo sempre mui-
to importante, no entanto, não se torna 
aflitivo no final.

 Depois da vitória na jornada anterior, 
o Fermentões confirmou o bom mo-
mento e na Maia realizou um excelente 
jogo, contra uma equipa que este ano 
ainda não tinha conseguido qualquer 
vitória. Se ao intervalo os comandados 
por Luís Pereira já venciam por 12-22, 
no final essa mesma diferença manteve-
se nos 10 golos, ou seja, a vitória por 
26-36 não sofre qualquer contestação e 
é inteiramente merecida.

Com esta vitória, o Fermentões iso-
lou-se no 3º lugar desta fase de apura-
mento, com 34 pontos.

Na próxima jornada, a equipa vima-

SANTANA 26
Jorge Pinto, João Monteiro (1), Jorge Mendes (1), 
Ivo Martins (4), Daniel Veloso, Gustavo Almeida 
(8), Diogo Laranjeira (4), João Alves, Edmilson Ma-
tos (2), Roberto Ferreira (4), Pedro Simões, Bruno 
Moreira (2) e João Silva

T: JOÃO SILVA

Filipe Silva, Rui Paulo, José Martins (1), Hélder 
Cunha, João Carvalho (7), Rui Carvalho (6), Sérgio 
Ribeiro (1), Nuno Pinheiro (5), Carlos Fernandes, 
António Salgado (9), João Martins (2), Bruno Silva, 
José Ferreira, Ricardo Pinto (2) e José Vieira (3)

T: LUÍS PEREIRA
LOCAL: Pavilhão Municipal do Formigueiro
Árbitros: Daniel Martins e Roberto Martins

FERMENTÕES 36

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto B 3 2 0 1 87-88 -1 38
2 Marítimo 2 1 0 1 47-56 -9 35
3 Fermentões 4 2 0 2 112-100 12 34
4 S. Bernardo 4 3 0 1 111-103 8 34
5 FC Gaia 4 2 0 2 89-88 1 32
6 Santana 3 0 0 3 78-96 -18 29
7 Módicus 4 3 0 1 91-82 9 29
8 Académico 3 2 0 1 64-60 4 28
9 Sanjoanense 3 2 0 1 84-72 12 26
10 FC Infesta 3 0 0 3 85-95 -10 25
11 S Paio Oleiros 3 1 0 2 62-70 -8 24

Santana - Fermentões 26-36
S. Paio Oleiros - FC Gaia 19-22
Módicus - Infesta 26-23
Marítimo - Sanjoanense 22-34
S. Bernardo - Académico 26-20

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

4ª jornada

FC Porto B - Marítimo
Sanjoanense - Módicus
Académico - S. Paio Oleiros
FC Gaia - Santana
FC Infesta - S. Bernardo

5ª jornada

ranense folga, para retomar a competi-
ção no dia 31 de Maio, altura que rece-
be no seu pavilhão a equipa do FC Gaia. 
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XICO ANDEBOL 39
Ricardo Castro, João Silva (1), José Pinto (1), Tiago 
Cunha, Gustavo Castro (2), Raúl Roque (3), Pedro 
Correia (6), João Santos, Mário Peixoto (5), André 
Caldas (8), Rui Oliveira, Pedro Carvalho, Luís Sar-
mento (3), João Gonçalves, Rui Lourenço, Nuno 
Silva (3) 
T: EDUARDO RODRIGUES

Nuno Silva, Fernando Magalhães, Manuel Sousa 
(2), Tomás Garcez, Reginaldo Modenes, Jerúsio Al-
buquerque, João Magalhães, Vasco Nogueira, Tiago 
Andrade (5), Diogo Pereira (3), Luís Cunha (1), Car-
los Oliveira, Daniel Paiva, João Lopes e José Xavier

T: LUÍS QUELHAS
LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Nuno Marques e João Correia

AC. SÃO MAMEDE 14

Xico Andebol
cada vez
mais perto
da subida

Triunfo avassalador sobre a Académica de São Mamede, por 25 golos 
de diferença, revela o excelente momento de forma em que se encontra a 
equipa de Eduardo Rodrigues.

O Xico Andebol cilindrou a 
Académica de São Mamede e 
cavou uma diferença de qua-

tro pontos para o terceiro classificado 
da Fase Final, passando a ocupar agora 
uma posição ainda mais confortável, 
quando falta disputar uma jornada para 
o final da primeira volta. Foi um triun-
fo esmagador, o mais expressivo desta 
Fase Final. A Académica de São Ma-
mede não encontrou argumentos para 
travar  a equipa de Eduardo Rodrigues, 
que realizou uma das exibições mais 
conseguidas da época. Um resultado 
que deve ser ainda mais destacado, se 
levarmos em conta que a Académica de 
São Mamede realizou uma Fase Regular 
de bom nível, complicando a tarefa do 
Xico Andebol e Ginásio de Santo Tirso, 
os principais favoritos.

O Xico Andebol encarou este jogo 
com a atitude certa. Depois da vitória 
no passado fim-de-semana em Santo 

Tirso, os vimaranenses quiseram de-
monstrar o seu favoritismo neste jogo. 
É que uma vitória colocaria a equipa do 
Xico Andebol numa posição muito van-
tajosa sobre a concorrência directa, na 
luta pela subida de divisão. Já no que 
diz respeito ao título, isso são outras 
contas, que em devido tempo os vima-
ranense irão ocupar-se.

Depois das duas vitórias na Fase 
Regular, o Xico Andebol encontrou um 
adversário que estava apostado em sur-
preender. O que durou muito pouco. 
Com uma exibição de alto nível, o Xico 
Andebol venceu por números elucida-
tivos, confirmando que se apresenta 
nesta Fase Final numa excelente forma, 
como se percebe pelas quatro vitórias 
nos quatro jogos realizados, sempre 
por números dilatados.

Ao intervalo os 17-8, a favor dos co-
mandados por Eduardo Rodrigues, ilus-
travam o que se passava no jogo. Mas, 
no segundo tempo a diferença ainda foi 
maior, como se percebe pelo 39-14 que 
se verificava no final do encontro.

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 4 4 0 0 139-86 53 12
2 G. Santo Tirso 4 3 0 1 119-98 21 10
3 Ac. São Mamede  4 2 0 2 107-120 -13 8
4 Benfica B 4 1 1 2 112-111 1 7
5 CDE Camões 4 1 1 2 98-121 -23 7
6 Benavente 4 0 0 4 95-134 -39 4

Xico Andebol - A.S. Mamede 39-14
G. Santo Tirso - Benfica B 29-25
CDE Camões - Benavente 27-24

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

4ª jornada

Benfica B - Xico Andebol
A. S. Mamede - CDE Camões
Benavente - G. Santo Tirso

5ª jornada

 O resultado, assim como a diferen-
ça de golos neste jogo, dizem tudo, ou 
quase tudo, da diferença entre duas 
equipas com aspirações à subida de 
divisão.

Na próxima jornada, a última desta 
primeira volta, o Xico Andebol desloca-
se a Lisboa para defrontar o Benfica B. 
Uma vitória, que está ao alcance dos 
vimaranenses, colocaria o Xico Andebol 
em definitivo na órbita da subida de di-
visão e também mais perto do do título 
nacional da 2ª Divisão. Uma meta que 
parece estar perfeitamente ao alcance 
da equipa de Eduardo Rodrigues, que 
ainda não encontrou um adversário à 
altura na Fase Final. Página 32
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VETERANOS

Xico voltou
a cilindrar

Na 3ª jornada do Torneio Regional de 
Veteranos, o Xico Andebol/Clássicos de 
Guimarães conquistou mais um triunfo 
fácil, desta vez diante da Académica de 
Avanca, por 25-10.

Cedo se ficou a saber que a superio-
ridade vimaranense era bastante gran-
de, face a um adversário com menos 
argumentos. O Xico Andebol/Clássicos 
de Guimarães abriu o activo e passou 
rapidamente para uma vantagem de 5-
1, que já era de 12-3 ao intervalo.

 Na segunda parte, os comandados 
por Nikolov continuaram a sua marcha 
vitoriosa e sucessivamente o marcador 
passou por 15-6 e 19-9, para no final 
registar 25-10.

Com esta vitória, o Xico Andebol/
Clássicos de Guimarães tem uma parti-
cipação 100 por cento vitoriosa e divide 
a liderança com o São Bernardo, que 
recebe na próxima jornada.

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 2 2 0 0 53-28 25 6
3 S.Bernardo 2 2 0 0 52-34 18 6
2 Sanjoanense 1 1 0 0 24-16 8 3
4 Sp. Espinho 3 0 0 3 52-76 -24 3
5 Ac. Coimbra 1 0 0 1 16-28 -12 1
6 A.A. Avanca 1 0 0 1 10-25 -15 1

Xico Andebol - A.A. Avanca 25-10
Sanjoanense - Sp. Espinho 24-16
S. Bernardo - Ac. Coimbra 28-16

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

3ª jornada

A.A. Avanca - Sp. Espinho
Xico Andebol - S. Bernardo
Ax. Coimbra - Sanjoanense

4ª jornada
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Especial Andebol // Com pouco mais de uma década de actividade o Feirense Andebol procura afirmar-se

Sónia Sá Pinheiro
desporto@correiodafeira.pt

Criado em 2003, a secção de An-
debol do CD Feirense já chegou a 
competir na I Divisão Nacional de 
Juvenis. Mantendo a ideia inicial 
e, tendo apenas equipas a nível 
dos  escalões de formação, a 
próxima temporada já tem objec-
tivo definido. Com uma estratégia 
bem pensada a ideia passa pela 
criação de uma equipa sénior.

Escalões de formação in-
tegram equipas vizinhas
Actualmente com todos os esca-
lões de formação impostos pela 
Federação Nacional de Andebol, 
a equipa de juniores é o patamar 
máximo de quem pratica a moda-
lidade no CD Feirense. O trajecto 
seguinte é elaborado pela actual 
direcção e equipa técnica que, num 
esforço de permitir a evolução dos 
atletas de andebol, estabelecem 
parcerias com equipas dos clu-
bes vizinhos. “A coordenação faz 
o trabalho de encaminhamento. 
Procuramos clubes que tenham 
uma filosofia idêntica à nossa e 
tentamos encaixá-los de forma a 
que no futuro possam regressar 
melhores do que o que foram” 
referiu Manuel Gregório, Coorde-
nador desportivo da modalidade. 
E a ideia é mesmo essa. Satisfei-
to com os resultados até agora 
atingidos, o objectivo da próxima 
temporada já está definido e passa 
pelo projecto sénior. Assim, a curto 
prazo, o clube pretende criar uma 
equipa sénior de forma a poder dar 
continuidade ao trabalho desen-
volvido pelos jogadores juniores 

que ali se formam. “É bastante 
importante para o clube. Cada vez 
temos mais juniores e estamos 
a perdê-los” - lembrou o mesmo 
responsável, o qual acrescentou 
que será necessário criar uma filo-
sofia que em quatro ou cinco anos 
permita aos séniores estar numa 
primeira divisão nacional.
Mas algum trabalho ainda há 
a fazer e uma das dificuldades 
prende-se com a falta de insta-
lações.

Procura cresceu e o 
espaço escasseia
Desde a temporada transacta, o 
clube de andebol do Feirense tem 
assistido a uma procura crescente 
em parte pelo trabalho de capta-
ção realizado nas escolas.
Actualmente a estrutura criada 
tem actuado nas escolas, expli-
cando a modalidade e tentando  
incentivar à prática de andebol na 
cidade. Os resultados têm sido no-
tórios, as inscrições aumentaram, 
largamente - 120 atletas - e agora 
o clube vê-se a braços com a falta 
de espaços físicos que consigam 

comportar o número de atletas 
inscritos em cada escalão. “Agora 
temos um problema de quantidade 
e falta de espaço e a rentabilidade, 
a nível de treino, é preocupante” 
- referiu Manuel Gregório. O tam-
bém treinador dos juvenis explicou 
ainda que, a curto médio prazo, 
se a situação não for resolvida, é 
possível que se assista à perda 
de qualidade de jogo, uma vez 
que “pouco treino, pouca inten-
sidade tem uma relação directa” 
traduzindo-se num mau jogo.
Actualmente o CD Feirense An-
debol possui cerca de 35 atletas 
nos escalões mais baixos (minis 
e bambis), o que a nível nacional, 
deverá ser caso único. E, se por 
um lado isso significa que a cap-
tação, a nível de formação, está 
a ser bem trabalhada, por outro 
lado ainda muito há a fazer para 
encontrar espaços perfeitos para 
a prática das modalidade. Neste 
momento os treinos realizam-se 
nos pavilhões das Escolas EB 
2-3 Fernando Pessoa, Escola 
Secundária da Feira e Pavilhão 
da Lavandeira.

Novos projectos 
em marcha
Para além do projecto de criação 
de uma equipa sénior, também 
está no pensamento desta es-
trutura a criação de uma equipa 
feminina. Os primeiros passos 
serão dados nas escolas, onde 
será feita uma primeira tentativa 
de captação, sendo a ideia inicial 
a criação de duas equipas, uma 
na escola preparatória e outra na 
secundária. 
A par desse projecto será tam-
bém objectivo para a próxima 
temporada fomentar os escalões 
e criar envolvência com os pais 

Criar uma equipa sénior e duas femininas 
são os objectivos do Feirense Andebol
Clube vê-se a braços com 
a falta de espaço onde 
possa treinar, de forma 
completa, os cerca de 120 
atletas que integram a 
secção de andebol. A cap-
tação junto das escolas 
tem sido um sucesso.

Já representou a se-
lecção e é agora o trei-
nador dos Iniciados 

Há 25 anos ligado à modali-
dade, Saúl Alves é o treina-
dor do escalão de iniciados 
do CD Feirense Andebol. 
Com um percurso invejável, 
tendo, inclusivé, passado 
pelas camadas jovens da 
Selecção Nacional - Sub-20, 
o técnico tem realizado um 
excelente trabalho nas equi-
pas sob o seu comando.
Praticante da modalidade 
desde os sete anos, o trei-
nador fez a formação no 
FC Gaia, cidade de onde 
é natural, tendo passado, 
após os 18 anos de idade, 
por clubes como o Boavista, 
Senhora da Hora, São Paio 
de Oleiros e Avanca.
Nesta última equipa recorda 
ter sido o primeiro “estran-
geiro” da equipa,  que é, 
como quem diz, o primeiro 
jogador de fora.
Pelo percurso fica apenas 
um objectivo por atingir - a 
internacionalização como 
jogador, o qual considera 
ser o sonho de qualquer 
um.
Poucos anos depois quis o 
destino que o gaiense aban-
donasse as linhas de jogo 
tornando-se assim treinador. 
Sempre ligado aos escalões 
de formação, por confessar 
que não tem paciência para 
treinar atletas mais velhos, 
Saúl Alves conta agora com 
sete anos de currículo, como 
treinador. Actualmente é no 
CD Feirense Andebol que o 
responsável se sente feliz, 
em parte, pela qualidade 
dos jovens que treina. “Gos-
to de treinar pessoas que 
gostem de ter um percurso 
sério no andebol. Fazerem, 
no mínimo, o que eu fiz, é o 
que espero deles” - referiu o 
técnico dos blues o qual se 
sente nitidamente satisfeito 
com o desempenho dos jo-
vens em jogo. 

dos alunos.
“Os pais dos alunos são muito 
importantes. Graças a eles é pos-
sível deslocar os atletas aos jogos 
e aos teinos” - recorda o técnico 
desportivo. 

Projecto Multimédia
Com o objectivo de comunicar com 
o exterior e tornar a modalidade 
mais conhecida no concelho, a es-
trutura de andebol do CD Feirense 
tem trabalhado, ao longo dos 
últimos dois anos, num projecto 
multimédia. Em colaboração com 
uma equipa de estagiários - alunos 
da Escola Secundária da cidade e 
do Colégio de Lamas - o clube já 
tem um canal no Youtube, onde 
transmite, em directo os jogos. 
http://www.ustream.tv/channel/
cdfeirense é o endereço escolhido 
onde, inclusivé, os interessados 
têm acesso à ficha dos jogos.
Neste momento o canal possui 29 
seguidores e 1093 visualizações 
e encontra-se, ainda, em fase de 
aprimoramento, estando também 
a estrutura directiva a trabalhar 
para alcançar financiamento para 
o projecto.
Também as redes sociais são uma 
aposta deste projecto criado para 
aproveitar os recursos existentes 
nas escolas. O clube de andebol 
do Feirense tem uma página na 
rede social mencionada a qual 
está a ser actualizada ao minuto.
A ideia global desta equipa de tra-
balho está bem afirmada e passa 
também por chamar a atenção 
para o andebol como uma moda-
lidade de destaque. “O clube vive 
muito futebol mas um dia também 
queremos ser reis” - admitiu Ma-
nuel Gregório, o qual sente uma 
mudança de mentalidade interna 
do clube. Página 34
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Especial Andebol // Andebol de Oleiros leva a modalidade às escolas numa tentativa de captação de desportistas

Andebol de Oleiros aposta na captação e leva 
a modalidade às escolas através das AEC’s
Com praticamente 40 
anos de história, a secção 
de andebol do CDC São 
Paio de Oleiros conta com 
vários títulos de campeão 
distrital. Outrora em com-
petição, apenas com os 
séniores, a aposta passa 
agora pela formação.

Joaquim Barbosa é, actualmente, o Coordenador da Direcção 
Desportiva do Andebol de São Paio de Oleiros. Tendo assumido o 
cargo apenas este ano, este responsável, tem uma enorme paixão 
pela modalidade. Iniciou a actividade desportiva como jogador, aos 
18 anos, precisamente ao abrigo do Oleiros andebol e desde então 
nunca mais esqueceu a colectividade. Após vários anos, como 
sénior, Joaquim Barbosa acabou por deixar o clube, em busca de 
novos desafios profissionais e pessoais. Quis o destino que em 
2010 regressasse à casa onde vestiu a primeira camisola e é com 
orgulho que fala da sua terra e do clube. Aos 45 anos de idade, 
casado e com filhos, o oleirense confessa ter uma paixão por co-
nhecer a modalidade e passar o conhecimento adquirido. “Nunca 
tinha pensado em ser treinador, mas motivado por um técnico que 
por aqui passou acabei por iniciar funções e hoje considero que é 
um vício” - referiu o coordenador.    

Mini-Olimpiadas
Das 25 modalidades que 
constituem a próxima edição 
das mini-olimpiadas con-
celhias, a realizar de 30 de 
Maio a 21 de Julho, o andebol 
não poderia faltar. Patente 
no concelho e agregada às 
freguesias da Feira e São 
Paio de Oleiros, os clubes 
concelhios decidiram, este 
ano, formar uma parceria e 
serão os organizadores da 
actividade. Esta é uma das 
primeiras vezes que ambos 
os clubes irão unir sinergias 
aproveitando os recursos que 
cada um tem. “Esta é uma 
aproximação que nos agra-
da muito” - referiu Joaquim 
Barbosa, o qual indica ser 
uma mais valia para o desen-
volvimento da modalidade no 
concelho.  

Sónia Sá Pinheiro
desporto@correiodafeira.pt

Integrado no C.D.C. São Paio de 
Oleiros, a modalidade de andebol 
há muito que é uma referência, 
quer a nível de concelho, quer a 
nível distrital. Após muitos feitos 
alcançados, essencialmente com a 
equipa sénior, a aposta na formação 
é agora o objectivo, estando a co-
lectividade a trabalhar na captação 
de atletas. 

Condições existem mas 
falta trabalhar a captação
Com excelentes condições de 
infra-estruturas, possuindo pavilhão 
próprio, ginásio de musculação e 
salas para diversas actividades, a 
secção de andebol de São Paio 
de Oleiros tem, actualmente, cerca 
de 90 atletas. Distribuídos entre 
os diversos escalões oficiais da 
Federação Nacional de Andebol 
- bambis, minis, infantis, juvenis e 
séniores -  os objectivos têm vindo 
a ser cumpridos, estando agora a 
aposta na formação e na prepara-
ção dos treinos.
Segundo Joaquim Barbosa, coor-
denador da direcção desportiva, 
o projecto principal da modalidade 
oleirense é a evolução e a pre-
paração dos treinos, tornando-os 
melhor. Para este responsável 

ainda muito caminho há para traçar 
neste campo, contudo a preparação 
dos jovens como atletas de andebol 
será o principal objectivo da colec-
tividade, a qual tem todas as con-
dições possíveis para o sucesso. 
“Se o treino não é bom, não vamos 
conseguir chegar às competições” 
- referiu o técnico, lembrando que o 
clube tem treinadores de referência 
e que os escalões, em Oleiros, 
têm “o privilégio de treinar três a 
quatro vezes por semana com pista 
completa”.
E porque esta é uma prioridade, 
o clube está agora a trabalhar na 
captação de jovens, integrando um 
projecto em parceria com a autar-
quia local.

Projecto nas AECs 
é um sucesso
Tendo consciência de que na fre-
guesia sempre apareceram jovens 
aptos e capazes de alcançar bons 
resultados na área de andebol, em 
2001 foi criado um primeiro proto-
colo com o intuito de captar jovens 
para a modalidade. Tendo como 
princípio trazer os potenciais atletas 
até ao pavilhão, o projecto acabou 
por não ter o retorno desejado, devi-
do  à dificuldade de transporte.
Entretanto alguns anos passaram, 
a direcção tornou-se mais coesa e 
focada na formação e surgem então 
novas ideias para a captação de 
jovens no concelho. É então que 
surge o grande projecto que sus-
tenta o futuro da formação do clube. 

Invertendo a ideia, inicialmente pen-
sada, foi criada uma colaboração 
com a Câmara Municipal que visa 
levar o andebol às escolas.

“Este ano foi possível começar a le-
var o andebol às escolas e acredita-
mos que é um passo relevante para 
a captação” - referiu o coordenador 
justificando que maior quantidade é 
potenciador de mais qualidade. 
Integrado nas AEC’s - Actividades 
Extra-Curriculares - actualmente 
o projecto integra oito escolas, en-
globando 37 turmas, num universo 
de cerca de 350 alunos. “É muito 
interessante ver a receptividade dos 
alunos a esta iniciativa e ficamos 
muito contentes com os resultados” 
- referiu Joaquim Barbosa, o qual 
tem fortes expectativas na continui-
dade do projecto. Também Carlos 
Malta, presidente da colectividade 
e director da secção de andebol 
oleirense partilha da mesma ideia, 
lembrando que o apoio da colec-
tividade é total a todos os jovens 
que integram os diversos escalões. 
“Temos actualmente um médico 
ortopedista e dois fisioterapeutas 
ao serviço da modalidade. Temos 
consciência de que o andebol é um 
desporto duro, de contacto, onde 
as lesões são frequentes, quer em 
jogo quer em treino” - acrescentou 
o responsável, o qual vê com muito 
bons olhos o trabalho que tem vindo 
a ser realizado.
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Clubes pretendem tornar a modali-
dade um desporto rei no concelho 
e apostam em novos projectos.

Andebol tem tido maior 
procura no concelho

Especial Andebol págs. 26 e 27

Página 36



A37

  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,26 x 9,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54027743 15-05-2014

Página 37



A38

  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 6,25 x 14,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54023946 09-05-2014

Página 38


