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Arsenal da Devesa apresenta projecto 
da secção de andebol fundada este ano

Como já foi noticiado, o Arsenal Clube da Devesa criou uma secção de
andebol, iniciando a actividade já na nova época 2013/2014. Amanhã, o
clube apresenta as directrizes do projecto para a modalidade de
andebol. A apresentação vai decorrer na sede do clube, pelas 16 horas.
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Selecção portuguesa vence Israel e Islândia 
e está no “main round” do Open Europeu de andebol

Os triunfos 22-19 sobre 
Israel e 16-14 ante a Islândia, 
no encerramento da fase regu-
lar, permitiu, esta quarta-feira, 
a Portugal apurar-se para o 
“main round” do 9.º Open 
Europeu de andebol, compe-
tição júnior que decorre em 
Gotemburgo, Suécia.

“O nosso lema, a partir 
de agora, é o sonho coman-
da a vida. O nosso objectivo 
era entrar no ‘main-round’. A 
equipa precisava disto para 
acreditar que é possível con-
seguir vitórias destas para 
Portugal. Vamos agora orien-
tar o nosso sonho para vencer 

a Espanha e a Roménia, saben-
do, no entanto, que se trata de 
uma tarefa muito árdua”, disse 
o seleccionador Paulo Fidalgo, 
citado pela agência Lusa.

Com os dois êxitos, 
Portugal terminou o grupo 
D no segundo lugar, com oito 
pontos, atrás da Áustria (nove) 

e à frente da Noruega (seis), 
Islândia (cinco), Grã-Bretanha 
(dois) e Israel (zero). “Com 
a Islândia foi o mais impor-
tante. Um momento colectivo 
fantástico. Fizemos excelente 
jogo, defendemos bem, conse-
guimos estancar toda a sua 
primeira linha, principalmen-

te os atletas que decidiam. No 
ataque, estivemos muito con-
centrados, exploramos alguma 
lentidão dos segundos defen-
sores islandeses, que, apesar 
de muito altos, eram jogado-
res com alguma dificuldade ao 
nível da mobilidade defensi-
va”, explicou.
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Andebol Juve Lis 
em lista de espera por
vaga na 2.ª Divisão

A Federação de Andebol de
Portugal anunciou a lista dos
clubes com direito desportivo a
participar na 2.ª Divisão
masculina, competição que
sofrerá um alargamento de 20
para 28 equipas. O AC Sismaria,
4.º classificado do escalão na
época passada, está na lista, ao
passo que a Juventude do Lis, 5.ª
na zona Norte da 3.ª Divisão, é a
segunda na lista de prioridades
de preenchimento de eventuais
vagas, atrás do NA Redondo.
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ANDEBOL
FC Gaia
na 2ª Divisão
Nacional

O FC Gaia vai disputar
na próxima época o
Campeonato Nacional
de Seniores Masculinos
na 2ª Divisão. A equipa
alcançou a terceira
posição, mas devido ao
alargamento do número
de equipas na 2ª Di-
visão a subida foi pos-
sível. O FC Gaia irá
juntar-se assim ao
Modicus Sandim.
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CANELAS
Final de 
futsal e
andebol

A final de inter escolas,
de futsal e andebol, rea-
lizar-se-á na próxima
terça feira na Escola
Básica e Secundária de
Canelas. A final de fut-
sal será entre o Canelas
e o Olival, às 15h. Pelas
16h30, é a vez do ande-
bol, com o Valadares a
defrontar o Olival.
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O presidente da direcção 
do Xico Andebol, Fernando 
Alves Pinto, anunciou na 
passada semana que a grande 
novidade para a próxima 
temporada desportiva passa 
pela criação de uma equipa 
de andebol feminino. Este 
anúncio aconteceu na sessão 
de encerramento da temporada 
desportiva, reunindo mais de 
uma centena de convidados.

Diogo (infantis) foi considerado o 
atleta revelação do ano no Xico An-
debol, enquanto Pedro Carvalho re-
cebeu a distinção de atleta do ano. 
Como treinador do ano foi eleito o 
professor Rafael, que comandou a 
equipa de juniores na época que ago-
ra chega ao fim. Desta feita, o clube 

Xico Andebol aposta numa equipa 
feminina para a próxima época

Redacção
vimaranense encerrou a época des-
portiva que ficou marcada pela des-
promoção da equipa sénior para a II 
divisão nacional, mas a direcção man-
tém-se firme e com ideias bem con-
victas em relação à recuperação finan-
ceira do clube e a manutenção de "um 
património cultural da cidade", como 
referiu o presidente do clube, Fer-
nando Alves Pinto, durante uma ceri-
mónia que contou com cerca de uma 
centena de convidados. 

Ao fim de um ano na liderança da 
direcção, Alves Pinto destacou o tra-
balho desenvolvido — "que só Deus 
sabe aquilo que passámos" — e dei-
xou a promessa: "pensámos em desis-
tir, mas não vamos desistir. Estamos 
cá para aguentar o mandato até ao 
fim", assumiu o responsável máximo 
pelo clube vimaranense.
"Estamos gratos aos atletas, treina-

dores, trabalhadores do Xico e ain-
da a todos os sócios e simpatizantes. 

Passamos tempos difíceis e adversos 
e só Deus sabe o sacrifício que es-
ta direcção fez para que o Xico não 
terminasse o ano passado", apontou 
o presidente da direcção do clube 
vimaranense. 

Num discurso emotivo, Alves Pin-
to defendeu o plano de "continuidade 
na refundação" do clube e anunciou 
algumas novidades para a próxima 
temporada desportiva. É o caso da 
constituição de uma equipa de ande-
bol feminino e também a aposta na 
secção de ginástica acrobática. Nou-
tro plano, verificou a "necessidade" de 
proceder a melhorias ao nível das in-
fraestruturas. Para já, referiu que "o 
pavilhão do Xico deve ser mais atrac-
tivo e mais bonito". A esse propósito, 
quatro arquitectos do Porto vão pree-
nher as paredes do exterior com gra-
fitties, fruto de um apoio que partiu 
de uma outra associação de Guima-
rães, o Convívio.
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Os infantis do Callidas
Clube participam no
passado fim-de-semana,
dias 21, 22 e 23 de Junho, na
fase final nacional do mesmo
escalão, que decorreu em
Peso da Régua. Nesta
estreia em competições do
género, os pupilos de
Fernando Leite, mais
conhecido por Sarmento,
terminaram no 14.º lugar,
numa competição que
reuniu 26 equipas, as
melhores do andebol
nacional.

Com duas derrotas
(com o Centro Cultural
Recreativo Alto do Moinho
“A” e com o Tarouca) e uma
vitória (diante do Infesta) na
1.ª fase da prova, o Callidas
Clube disputou a seguir o
13.º e o 14.º lugar com o
Sismaria, partida que perdeu
por 22-17.

Em declarações ao
nosso jornal, o treinador da
equipa vizelense elogia a
participação dos seus
“miúdos”: “Foi uma
participação muito, muito
boa. Se me perguntar se
superou as minhas
expectativas, dir-lhe-ei que
não; no entanto, tendo em
conta as dificuldades de
toda a espécie - financeiras,
logísticas, de enqua-
dramento, materiais, etc, de
toda uma época -, a mesma
culmina com um honroso
14.º lugar entre 26 equipas e
só não foi melhor porque nos
faltou a pontinha de sorte
no sorteio, tendo-nos
tocado no primeiro jogo
defrontar uma das melhores
equipas, só derrotada pela
equipa vencedora, o

Andebol - Encontro Nacional de Infantis

CALLIDAS TERMINOU
NUM HONROSO
14.º LUGAR

Benfica, nas meias-finais”.
Sarmento não tem dúvidas
que o primeiro jogo foi
crucial: “Claro que esta
derrota inicial acabou, quer
queiramos quer não, por até
certo ponto condicionar os
miúdos. Mas, enfim, fruto de
muita humildade, atitude,
disciplina táctica e de
c o m p o r t a m e n t o ,
conseguiram ficar a meio da
tabela, o que é um justo
prémio para todos estes
miúdos”.

A equipa está, portanto,
toda de parabéns; porém, o
treinador faz questão de
destacar dois atletas, e
explica porquê: “Devo dizer
que tivemos dois atletas dos
mais influentes, Rui Pedrosa
(mesmo assim o 4.º melhor
marcador do Encontro
Nacional), tocado nos
gémeos internos do joelho
esquerdo, e Ricardo Ribeiro,
tocado no segundo jogo no
ombro direito, os quais,
apesar das lesões, actuaram
e bem, em todos os jogos”.
E prossegue: “Parabéns a
eles todos e só espero que
lhes permitam, daqui para a
frente, poder desenvolver as
grandes capacidades ande-
bolísticas que todos eles
possuem, porque o futuro do
andebol em Vizela passa,
seguramente, por eles”. Por
isso mesmo, Sarmento lança
um repto: “Que as forças
vivas de Vizela, uma vez por
todas, deixem de olhar só
para o futebol. Nós também
formamos Homens e nem
todos são dotados para o
futebol. Há outras moda-
lidades que não são me-
nores”.

TEXTO: SUSANA RIBEIRO

FOTO: BRUNO FERREIRA
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