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> paulo machado 

O Andebol Clube de Fafe já tem
montada a estrutura na equipa
sénior para atacar o Campeonato
da I divisão nacional, mas “sem
entrar em loucuras” como che-
gou a referir o presidente do clu-
be Artur Magalhães. O dia de
ontem marcou o início de uma
nova época, com o treinador Ós-
car Freitas a receber os jogado-
res. 

Há quatro caras novas a desta-
car no plantel: Domingos Tei-
xeira (ex-MB/Colégio Sete Fon-
tes), João Teixeira (ex-Maríti-
mo), César Gonçalves (ex-Xico
Andebol) e Inácio Freitas (ex-
-Callidas) são os reforços que
passam a estar à disposição do
treinador. Mas Óscar Freitas até
já se dá por satisfeito com o fac-
to de ter garantido a continui-
dade de uma grande parte dos
jogadores que na época passada
estiveram ligados à conquista do
título de campeão nacional na II
divisão. O Fafe regressa ao es-
calão maior da modalidade, de-
pois de uma breve passagem há
duas temporadas, mas agora
com fundamento para consolidar
este projecto. “Há dois anos su-
bimos pela vertente administra-
tiva e tínhamos um plantel de-

finido para a I divisão. Este ano
subimos por mérito próprio e es-
tamos aqui com a equipa base
que foi campeã o que já é impor-
tante para esta temporada”,
apontou Óscar Freitas. 

O treinador está ciente que a
tarefa no futuro está complica-
da, devido às próprias limitações
do clube no plano orçamental.
“Tenho os jogadores que quero
perante as possibilidades do
clube e o projecto está mais con-
solidado para a I divisão nacio-
nal”. Para o treinador do clube
fafense aguarda-se um campeo-
nato com lutas repartidas no
plano desportivo. “Neste campe-
onato há três equipas que têm
orçamentos muito elevados, são
profissionais, e têm outro tipo de
objectivos”. De resto, aponta
que “os demais clubes apostam

na formação” a exemplo do pa-
pel que o próprio Andebol Clube
de Fafe assume. Óscar Freitas
vai começar os trabalhos com o
plantel totalmente definido, ape-
nas realçando que o único jo-
gador que ainda pode entrar é o
fafense Pedro Peneda, que está
vinculado ao Benfica. 

Regista-se, ainda, no Andebol
Clube de Fafe a projecção dos
jovens que fazem parte da for-
mação. Nesse sentido, quatro
atletas ainda juniores vão traba-
lhar com a equipa principal. São
os casos do guarda-redes João
Carvalho, e ainda Mário Pereira,
Luís Pereira e Tiago Gonçalves.

Regresso à I divisão
para consolidar projecto
O Andebol Clube de Fafe está de regresso à I divisão nacional e já com a estrutura montada.
Óscar Freitas considera que “este grupo dá garantias” para lutar pela manutenção. Mas
avisa que a prova “é muito competitiva” e está à espera de “várias dificuldades”. 

Guarda-redes
Luís Ferreira
Pedro Sousa
João Carvalho Júnior/Sénior
Laterais
Luís Nunes
Armando Pinto
João Castilho
Domingos Teixeira ex-MB/Sete Fontes
Luís Pereira Júnior/Sénior
João Costa
César Gonçalves ex-Xico
Vladimiro Pires
Pivot
Bruno Silva
João Ferreira
Inácio Freitas ex-Callidas
Central
Cláudio Mota
Mário Pereira Júnior/Sénior
Tiago Gonçalves Júnior/Sénior
Universal
João Teixeira ex-Marítimo
Luís Gonçalves

PLANTEL 2011/2012

Equipa Técnica
TREINADOR: Óscar Freitas
Treinador Adjunto: Miguel Fernandes

Há dois anos o
Fafe subiu à I divisão
nacional e foi despro-
movido logo a seguir.

Agora luta para se
reafirmar entre os

grandes.

Ainda há espaço
para Pedro
Peneda
O plantel do AC Fafe está
praticamente definido mas há
uma vaga ainda em aberto
para... Pedro Peneda. O jovem
internacional do Benfica é
desejado pelos fafense, clube
onde se formou e saiu há um
ano para o clube da Luz. Ainda
com idade de júnior e perante
as parcas possibilidades de
competir com regularidade, a
direcção do Fafe já expressou o
desejo de contar com Pedro
Peneda nos seus quadros. Mas
a decisão final pertence, agora,
a Jorge Rito. O novo treinador
do Benfica vai apreciar as
potencialidades do jogador e
depois toma uma decisão.

DR

Plantel do AC Fafe apresentou-se ontem para a nova temporada, visando a participação no campeonato nacional da I divisão

ANDEBOL

> Clube minhoto está de regresso à I divisão nacional e com ambição reforçada.

I DIVISÃOANDEBOL CLUBE DE FAFE
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ANDEBOL>>27

AC Fafe conta
com quatro reforços
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3.ª Divisão Nacional

Tondela Andebol Clube e ABC de Nelas abanadonam deixam de competir em seniores

Académico de Viseu foi a única equipa 
a inscrever-se no campeonato nacional
SILVINO CARDOSO

O andebol do distrito, a nível
sénior, está a cair. De pois do
Tondela Andebol Clu be ter
anunciado a sua desistência da
prática da moda lidade em to -
dos os escalões, tal como o
Diário de Viseu já tinha refe -
rido, pouco depois de termina-
da a época transacta, o nosso
jornal apurou que o ABC de

Nelas também abandonou a
compe tição sénior, mantendo-
se em actividade nos escalões
de juvenis e iniciados. 

Entretanto, o Diário de Viseu
está em condições de confir-
mar que o Académico de Viseu
inscreveu-se para disputar as
provas, tan to no escalão sénior,
como nos escalões jo vens, para
disputar os respectivos campe-
onatos. É a única equipa do dis-

trito que estará a competir, na
próxima época, no cam peo -
nato nacional da 3.ª Divisão.

As desistências do Tondela
An debol Clube e do Acadé mi co
Basket Clube (ABC) de Nelas  são
uma verdadeira ‘macha da da’ na
modalidade e um retrocesso na
prática do an debol no distrito. 

Enqu anto que os tondelens-
es alegaram perseguições de vá -
rios agentes da modalidade, exi -

gências drásticas da Federação
e, ainda, arbitragens com duali-
dades de actuação em vários
jogos, du rante a ép oca passada,
para desistirem, já no que diz
respeito ao ABC de Ne las, ao
que apurámos, a redução de
sub sídios por parte da autar-
quia, poderá ter constitído um
dos factores para que o clube te -
nha decidido não participar no
nacional da 3.ª Divisão. 
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TONDELA AC 
E ABC DE NELAS
DESISTEM
DA 3.ª DIVISÃO
ANDEBOL P12

Página 7



A8

  Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,38 x 18,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36947010 11-08-2011

Andebol

Estágio decorre até ao final do dia de amanhã

Equipa do Benfica 
prepara-se em Vouzela
Tal como acontece com 
to das as modalidades de
compe tição oficial 
federada, as equi pas de
andebol, nomeada men te,
as da 1.ª Divisão Nacio nal,
já iniciaram os trabalhos
de preparação para a
época, fazendo estágios e
participando em torneios
nacionais e internacionais,
como é o caso do Benfica

SILVINO CARDOSO

A equipa sénior de Andebol
do Sport Lisboa e Benfica está
em Vouzela para o estágio de
pre paração da nova época des -
portiva. 

A comitiva, constituída por
21 elementos, foi anteontem,
ao final da tarde, recebida pelo
presidente da Câmara Munici -
pal de Vouzela, Telmo Antu -
nes, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.

Dando as boas-vindas aos
atletas e equipa técnica, o autar-
ca referiu que “é uma honra pa -
ra Vouzela receber a equipa de
andebol do Benfica pela segun-
da vez consecutiva e prova que é
sinal de que o esforço que a au -
tarquia desenvolveu no ano pas-
sado foi reconhecido pelos diri-

gentes benfiquistas, e pela equi -
pa técnica, sendo este segundo
ano mais um desafio e uma
oportunidade para comprovar
que aquilo que se passou em
2010 não foi fruto do acaso, mas
sim do empenho e da dedicação
dos funcionários e vereadores
da Câmara Mu ni cipal”, sublin-
hou Telmo An tu nes.

Luís Gomes, director des -
portivo de andebol do Benfica,
agra deceu à autarquia todo o
apoio dado para a realização

deste estágio. “Todos têm sido
inexcedíveis e esperamos que a
nossa vinda possa ajudar a di -
vulgar mais o desporto no con-
celho”, referiu o dirigente.

O estágio inclui actividades
de preparação física e treinos
bi-diários e decorre até ao final
do dia de amanhã.

A iniciativa é promovida
pelo Município de Vouzela e
conta com o patrocínio da
Cons t áica S.A e apoio do Inatel
Viseu, Visabeira – ForLife,

Município de S. Pedro do Sul,
Município de Viseu e Estala -
gem Quinta do Vale.

Refira-se que a equipa do
Ben  fica vai participar no tor -
neio internacional 'Feira de S.
Mateus', nos dias 20 e 21, no Pa -
vilhão do Inatel de Viseu, inte-
grando o programa desportivo
do certame, discutindo a posse
do troféu, correspondente à
13.ª edição, com o Sporting, e
duas equipas es trangeiras, uma
de Es pa nha e outra da Suécia

A comitiva do Benfica, com Telmo Antunes ao centro, na primeira fila, está em Vouzela até amanhã
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Há cerca de mês e meio, o JOR-
NAL DE LEIRIA deu a conhecer
uma peculiar equipa de andebol
de praia. Maioritariamente com-
posta por jogadoras que também
já são mães, estas não escondiam
a ambição de conseguirem, ain-
da assim, alcançar bons resulta-
dos.

Pois bem, finalizada a compe-
tição, melhor balanço seria impos-
sível. Apuradas para a fase final
do Circuito Nacional de Andebol
de Praia que decorreu no passa-
do fim-de-semana em Buarcos,
Figueira da Foz, a Sorroços Team
– é assim que se chama – deu pro-
vas que “velhas são os trapos”.
Demoliu as adversárias e sagrou-
-se campeã nacional no escalão
Masters Femininos.

As 12 atletas, nove delas mães,
acompanhadas pelos seus 13 filhos,
levavam às seis praias que visita-
ram uma animação diferente. Entre
as chupetas, as birras, os olhares
de soslaio de algumas das adver-
sárias só lhes dava mais e mais
motivação. E no fim, depois de
vencerem as Z’Imbora, de Gaia,
quem riu foram mesmo elas e os
seus meninos.

LEIRIA DESILUDE
Exceptuando a equipa das

mamãs, não foram famosos os
resultados dos emblemas oriun-
dos do Circuito Regional de Lei-
ria. Em Masters Masculinos,
nenhuma das três equipas –

Lois/Caiado, Dicis Team e Vake-
do Gaw – conseguiu o apura-
mento para s meias-finais. Em
Masters Femininos, a Lois/Auto-
Liz foi quarta classificada, depois
de ser eliminada nas meias pelas
novas campeãs nacionais. Em

rookies masculinos, os Cinco +
Um também conseguiram a
quarto lugar. Em rookies femi-
ninos, as Brr11 chegaram à ter-
ceira posição, enquanto que as
Ice Tikas Girls caíram na pri-
meira fase. �

Equipa de Leiria conquista Circuito Nacional de Andebol de Praia

E não é que as mamãs foram
mesmo campeãs?
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Andebol

Summer
Challenge
na Juve
A Juventude Desportiva do
Lis está a organizar o torneio
Andebol Summer Challenge,
que terá lugar nos dias 20 e
21. A prova desenrolar-se-á
com jogos ininterruptos entre
as 11 e as 2 horas da manhã.
As inscrições estão abertas. �
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andebol: diCis Team 
fiCa-se pelos Grupos

A Dicis Team não conseguiu ultrapassar 
os grupos durante a participação na fase 
final do campeonato nacional de andebol 
de praia. A equipa constituída por joga-
dores dos concelhos de Alcobaça e Nazaré 
conseguiu apenas um triunfo, derrotando 
o Chelsea Beach Handball. Contudo, não 
foi suficiente para compensar os desaires 
com os repetidos e o Espinho Praia Ande-
bol. A Dicis Team foi um dos conjuntos que 
representou a região de Leiria na fase final, 
devido ao 2º lugar alcançado.
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