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Fala ao Leitor

Torneio Internacional de Andebol 
continua sem equipas da região

SSrr..  DDiirreeccttoorr::

Venho por este meio mos-
trar mais uma vez o meu desa-
grado com a Associação de An-
debol de Viseu e nomeadamen-
te com a Câmara de Viseu.

Em causa está o torneio de
Andebol de Viseu em que parti-
cipam as afamadas equipas de
Andebol Nacional e Internacio-
nal remetendo as Equipas de
Andebol da Região todas para
segundo plano... ou seja, a regi-
ão tem 4 equipas nos campeo-
natos nacionais (2.ª e 3.ª divi-

são) e o torneio como tal não
convida nenhum clube ou
uma selecção da região que por
sinal tem bastantes atletas que
já representaram Selecções Na-
cionais Jovens e inclusive tem
jogadores a praticarem a moda-
lidade na 1.ª divisão.

Como é possível quererem
promover a modalidade quan-
do as pessoas vão aos pavilhões
e não vêm caras conhecidas da
região com quem possam falar
e informar-se sobre tal....

É assim que querem promo-
ver a modalidade, só pelos no-

mes que vêm ao torneio? Por
acaso nem são das equipas que
praticam melhor Andebol, um
é o Campeão Nacional mas o
resto não ganhou nada. Porquê
que não convidaram o vence-
dor da Taça de Portugal (Xico
Andebol)?

Algo se passa nesta Organiza-
ção que parece só querer saber
dos nomes das equipas que par-
ticipam no Torneio, isso não é
tudo, a Associação de Andebol
de Viseu e nomeadamente o
seu Presidente só tem a perder
com isso porque o apoio dos

clubes da região é de extrema
importância.

Falo disto porque sou prati-
cante da modalidade há 18
anos e nada vejo a ser feito para
a modalidade evoluir em Viseu
(como sempre).

Gostaria imenso que falas-
sem no assunto porque acho
que é grave o que está a aconte-
cer. Estou disponível para falar
mais sobre o assunto. Aguardo
resposta.

JJooããoo  FFrreeiirriinnhhaa
VViisseeuu
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Nem mesmo o facto de o An-
debol Clube de Fafe ter acaba-
do o campeonato da I Divisão 
nacional em último lugar, na 
época 2009/10, impediu que 
as prestações de Tiago Heber 
em ringue fossem apagadas da 
memória dos mais atentos. 

Na verdade, o lateral-esquer-
do deixou o emblema fafense 
com o sentido de dever cum-
prido e esta temporada assi-
nou pelo Xico Andebol, onde 
espera poder ser mais um atle-
ta a ajudar o grupo de traba-
lho a atingir a manutenção 

na I Divisão nacional da mo-
dalidade. 

«O Xico Andebol foi uma 
equipa que no ano passado 
teve um percurso bastante in-
teressante e deu-me todas as 
condições para trabalhar», dis-
se Tiago Heber, acrescentando 
que o facto de Nuno Santos 
orientar os vimaranenses tam-
bém pesou na decisão de mu-
dar-se para Guimarães. 

«Tem um treinador que vai 
apostar em mim para fazer um 
bom campeonato, melhor ou 
pelo menos igual àquele que 

Pedro Correia regressa ao Xico Andebol 

«Venho para casa e para um clube ambicioso»

Tiago Heber deixou AC Fafe e muda-se para Guimarães 

«O Xico tem um treinador que vai apostar em mim» 

ARQUIVO DM
José Costa  � Lima 

É um «regresso a casa» como 
o próprio jogador fez questão 
de frisar aos jornalistas, no dia 
da apresentação da sua nova 
equipa à comunicação social. 
Pedro Correia (ex-Águas San-
tas) volta a vestir a camisola 
do Xico Andebol e salienta es-
tar motivado para esta nova 
mas não desconhecida aven-
tura pelo emblema de Guima-
rães. O ponta-direita enume-
ra as razões que o levaram a 
voltar ao Xico, ressalvando o 
desejo de superar o que foi 
atingido em 2009/10. 

«Para começar, venho para 
casa. Em segundo lugar, o Xico 
Andebol é um clube ambicio-
so, que luta por objectivos 
e isso faz do Xico um clube 

apetecível. O ano passado fez 
uma grande temporada, mas 
queremos fazer igual ou me-
lhor», realçou.

Campeonato
mais difícil 

A saída de alguns andebo-
listas de inegável qualidade 

(Nuno Silva, João Ferraz ou 
Rui Silva) dá lugar a um maior 
trabalho por parte de treina-
dores, mas igualmente de jo-

gadores. Nuno Santos, técni-
co do Xico Andebol, lembrou 
que terá de ser dado o de-
vido tempo para a constru-
ção de um plantel com no-
vos elementos. Também Pe-
dro Correia tem consciência 
dessa dificuldade, que deve 
ser interiorizada por todos 
os atletas, ainda que creia 
em mais um ano dourado 
para o clube. 

«Será sempre um campeo-
nato mais difícil porque vamos 
ter um trabalho de base for-
te. Porém, esperamos e acre-
ditamos que a época corra 
segundo os pergaminhos do 
Xico», observou o ponta-di-
reita, naturalmente satisfeito 
pela participação dos vima-
ranenses na Taça das Taças 
desta época. 

«Jogar nas competições eu-
ropeias é sempre bom, sobre-
tudo na Taça das Taças, uma 
competição que o Xico nun-
ca jogou. Queremos honrar o 
clube e a cidade de Guima-
rães», desejou.  

Depois da experiência no 
Águas Santas, Pedro Correia 
espera que o público da ci-
dade berço continue a ser um 
trampolim importante para a 
equipa sénior atingir as vitó-
rias necessárias para a manu-
tenção na I Divisão. 

«Espero que [os adeptos] 
nos apoiem. No ano passado 
o Xico mostrou que está na I 
Divisão para ficar. Foi um or-
gulho para a cidade de Gui-
marães e esperamos a res-
posta dos adeptos em todos 
os jogos», fechou. 

Pedro Correia (número 19) e Tiago Heber (18) com discursos ambiciosos

Tiago Heber diz que técnico Nuno Santos vai apostar nele

ARQUIVO DM

fez o ano passado», resumiu. 
O sétimo lugar na tempora-

da passada foi uma das notas 

positivas do Xico Andebol, que 
por pouco não discutia os seis 
primeiros lugares e, quiçá, não 

se intrometeria na luta pelo tí-
tulo. Passada a época 2009/10, 
Heber encara a nova tempo-
rada com optimismo. 

«Vamos trabalhar nos limites 
e tirar partido das condições 
que temos para fazer o melhor 
possível. Penso que podemos 
fazer muita coisa esta tempo-
rada. No ano passado tivemos 
o exemplo que nada é certo 
e pode haver sempre surpre-
sas», recordou. 

Depois da festa pela con-
quista da Taça de Portugal, o 
Xico Andebol voltará a mar-

car presença nas competições 
europeias. Tiago Heber espe-
ra que a equipa de Guimarães 
consiga fazer um percurso assi-
nalável na Taça das Taças. 

«Vamos tentar chegar o mais 
longe possível. Sabemos que 
as equipas são fortes, mas te-
mos de pensar em chegar o 
mais longe que pudermos», 
testemunhou o andebolista, 
não esquecendo de deixar uma 
mensagem aos adeptos. 

«Vamos dar tudo por tudo e 
honrar esta camisola», prome-
teu o lateral-esquerdo.
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