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Andebol do Feirense
prepara equipa sénior
Formação é alfobre seguro, lutando pelos lugares de topo nos
Regionais. Seniores deverão estar a competir dentro de dois anos

Alberto Oliveira e Silva

� O Clube Desportivo Feirense
voltará a ter uma equipa sénior
de andebol dentro de duas épo-
cas. Pelo menos, essa é a inten-
ção da secção liderada por
Armando Castro, que tutela a
modalidade no grémio de Santa
Maria da Feira. 

A suspensão dos seniores,
que competiram no ano tran-
sacto na 3.a divisão nacional,
ocorreu por dois motivos: o cus-
to operacional da equipa, que
andava na órbita dos 20 mil
euros por época, e o facto da sec-
ção ainda não dispor de um
número de atletas suficiente, saí-
dos da formação, para formar
um plantel.

Durante quatro temporadas
consecutivas, o Feirense compe-
tiu a nível sénior, chegando, até, a
disputar o Campeonato Nacio-
nal da 2.a Divisão. Mas, Arman-
do Castro e os seus pares na lide-
rança da modalidade, concluí-
ram que, para o clube se manter
fiel à sua filosofia de equilíbrio,
nomeadamente em termos
financeiros, teria de apostar num
marcar passo. 

“É um projecto para reactivar,
assim que tivermos atletas da
formação disponíveis e prevejo
que o regresso dos seniores à
competição aconteça dentro de
dois anos”, salienta o director-
geral. Acrescenta que “a inten-
ção” passa por construir um
plantel que seja composto, em
cerca de 90 por cento, por ande-
bolistas formados nas escolas da
colectividade da Feira. 

No topo, com verdade
O andebol do CD Feirense conta,
no presente com seis escalões:
juniores, juvenis, iniciados,
infantis, minis e bambis, num
total de 130 atletas. Registe-se que,
em iniciados, compete no Cam-
peonato Regional, ocupando o 1.o
lugar da classificação, mas tam-
bém na 1.a Divisão do Campeo-
nato Nacional. Nas outras “cate-
gorias”, disputa os respectivos
Regionais, mantendo-se nos
lugares do pódio das tabelas clas-
sificativas. Joga no pavilhão da
Lavandeira, utilizando, ainda,
nomeadamente para treinar,

pavilhões de algumas escolas,
como a E.B. 2,3 Fernando Pessoa e
de Arrifana. 

A estrutura operacional da sec-
ção integra 22 dirigentes, dois fisi-
oterapeutas e 11 treinadores, sen-
do coordenada por Manuel Gre-
gório. Além dos técnicos princi-
pais e respectivos adjuntos, conta
com um treinador específico para
os guarda-redes. “Temos dos
melhores treinadores do distrito
de Aveiro”, assegura o líder da
secção, referindo que a aposta em
técnicos de qualidade tem sido
uma política consistente. 

O orçamento anual do ande-
bol feirense anda pelos 40 mil
euros. Os atletas pagam uma
quota mensal entre os 10 e os 15
euros, mas a grossa fatia do bolo
para a temporada tem de ser
angariada junto das empresas –
o que não está nada fácil – sob a
forma de patrocínios ou através
de organizações próprias –
espectáculos, rifas, leilões, etc.
“Também pedimos a colabora-
ção dos pais”, revela.

O dirigente realça as boas
contas da secção: “não devemos
nada a ninguém!”. E vinca a ne-

cessidade de se generalizar um
conceito de “verdade desportiva”
associado às contas das colecti-
vidades. “Para quê prometer o
que não se pode pagar?”, interro-
ga, afirmando uma opção pela
lisura de processos. 

Armando Castro lembra a
postura do CD Feirense neste
domínio, sublinhando que os
estatutos da instituição estipu-
lam que “qualquer direcção não
pode sair de funções mantendo
dívidas”. Por isso, os seus diri-
gentes têm de ter “os pés bem
assentes no chão”.l

ARMANDO CASTRO diz que a formação vai alimentar a futura equipa sénior
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CLUBE compete na formação e para os lugares de topo a nível regional 
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Feirense aposta no trabalho 
de base para garantir 
futuro do seu andebol

DESPORTO P20
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A Associação de Andebol de
Leiria (AAL), para celebrar o 25.o

aniversário e "para reconhecer a
entrega e o espírito associativo
de muitos os que contribuíram
para esta longevidade", irá
desenvolver no dia 29 de Abril
um conjunto de actividades que
pretendem perpetuar e assinalar
esta data. O número de atletas e
equipas tem tido um crescimen-
to contínuo ao longo deste perío-
do, tornando a AAL uma das
associações mais representati-
vas da modalidade no país.

Assim, no domingo, às 10h00,
no Jardim Luís de Camões, Largo
do Papa e Fonte Luminosa terá
lugar uma festa em que cerca de

300 crianças dos vários clubes de
andebol participam numa
manhã desportiva, com activi-
dades lúdico-desportivas. Meia
hora depois dá-se o descerra-
mento da placa comemorativa
da sede da associação, seguindo-
-se uma missa evocativa na Sé de
Leiria, às 11h30.

Da parte da tarde, às 15h00, no
Teatro José Lúcio da Silva, terá
lugar a sessão comemorativa do
25.o aniversário, com a presença
de cerca de 30 homenageados,
nomeadamente atletas, árbitros
e antigos elementos que se dedi-
caram à causa do associativismo
desportivo e especialmente ao
andebol. l

Associação de Andebol
comemora 25.o aniversário

VÁRIAS ACTIVIDADES EM LEIRIA, NO DOMINGO
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