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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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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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Andebol

Xico apresentou 
plantel com 15
jogadores

O Xico Andebol iniciou a preparação da temporada 
2011/2012. O plantel, actualmente com 15 jogadores, so-
freu uma profunda remodelação. O guarda-redes Ricardo 
Castro e o ponta direita Pedro Correia são os resistentes 
da época passada, num grupo que recebeu 12 reforços, 
entre os quais três juniores do clube.

As limitações financeiras levaram o Xico Andebol a op-
tar por uma política de contenção. Os jogadores não vão 
receber qualquer verba, mas, mesmo assim, o presidente 
António Xavier acredita “no seu compromisso” com os 
objectivos do clube. “Quero evidenciar que nenhum destes 
atletas está aqui a ganhar dinheiro, estão aqui todos pelo 
andebol, pelo Xico, porque também eles entenderam que 
não se podia deixar cair este clube. Nesse princípio todos 
eles abdicaram de uma outra compensação que tinham 
em tempos passados. Hoje são puros atletas amadores, 
mas têm comportamentos profissionais, como poderão ver 
na época que se aproxima. Com certeza que muito vão 
orgulhar o Xico Andebol”, disse o dirigente.

Nuno Santos viu o plantel da época passada reduzido 
a apenas dois jogadores. No arranque de uma nova tem-
porada, o treinador assume “o desafio” de formar uma 
nova equipa, praticamente a partir do zero. “É um bom 
desafio. Lamentamos, todos os anos, perder muitos jo-
gadores. Temos pela frente muito trabalho para construir 
uma equipa. Este ano procuramos trazer jogadores com 
uma qualidade que à partida nos indica ser melhor. Temos 
também alguns juniores que vamos procurar integrá-los, 
devagar, na equipa sénior. Esta mistura de veterania e 
de muita juventude permite-nos pensar que vamos fazer 
um bom grupo.”

Apesar de ainda não estar fechado, o plantel do Xico 
Andebol já conta com 15 jogadores. GUARDA-REDES: 
Ricardo Castro e Hugo Fernandes (ex-AC Fafe); JOGADO-
RES DE CAMPO: Duarte Silva (ex-AC Fafe), José Santos 
(ex-júnior), Gustavo Castro (ex-Madeira SAD), Pedro 
Correia, João Batista (ex-júnior), André Caldas (ex-Maria 
Balaio/Colégio 7 Fontes), Luís Sarmento (ex-Académico 
FC), João Gonçalvel (ex-Maria Balaio/Colégio 7 Fontes), 
Nuno Gomes (ex-Callidas), Hugo Fernandes (ex-AC Fafe), 
João Martins (ex-júnior), Paulo Fernandes (ex-Fafe), Jaime 
Barreiros (ex-ABC), Miguel Queirós (ex-Maria Balaio/Co-
légio 7 Fontes).
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Novo capitão para a próxima época diz ser «uma honra»   

Gustavo regressa e enverga a braçadeira do Xico 
José Costa  � Lima 
António �     Silva 

Gustavo Castro é um dos 
muitos reforços do Xico An-
debol para a nova temporada, 
em que o clube de Guimarães 
vai uma vez mais participar na 
I Divisão nacional de andebol. 
O novo jogador do Xico dei-
xa o arquipélago da Madeira 
e ingressa no emblema da ci-
dade-berço, num regresso que 
será abençoado pela braçadei-
ra de capitão do plantel. 

«Depois de tantos anos fora, 
é uma honra regressar e ser 
o capitão do Xico Andebol 
para a nova temporada. Es-
pero que tudo corra bem e 
que consigamos muitas vitó-
rias», começou por referir o 
ex-Madeira SAD aos jornalis-
tas, aquando da apresentação 
dos vimaranenses à comuni-
cação social. 

Depois de admitir a felicida-
de por ser o novo capitão de 
equipa, Gustavo Castro falou 
sobre as motivações que o le-
varam a assinar contrato com 
o Xico Andebol e ser um dos 
homens à disposição do téc-
nico Nuno Santos. 

«O projecto em si, as pessoas 
novas e amigas, além do de-
sejo de voltar. Foi nessa pers-

A par do guarda-redes Ricardo Castro  
Pedro Correia é um dos “sobreviventes”

Paula Ferrão revelou objectivos 

«Permanência e aposta 
na formação» 

Paula Ferrão, vice-presidente do Xico, foi quem falou aos 

jornalistas sobre os objectivos do clube para a nova temporada, 

à margem da apresentação da equipa sénior à imprensa. 

«O nosso propósito só pode ser a manutenção. Ficámos apenas 

com dois jogadores do ano passado e tivemos que fazer um 

plantel de base, mas penso que temos aqui bons jogadores para 

fazer um campeonato tranquilo. Vamos apostar numa equipa 

jovem, até porque queremos ter no nosso plantel sénior atletas 

da formação do Xico Andebol», disse anteontem a responsável, 

revelando o nome do reforço Gustavo Castro (regressa ao clube 

10 anos depois) como capitão de equipa.

Convicção da vice-presidente 

Grandes homens no plantel 
Da anterior para a nova temporada, o Xico Andebol apenas 

conseguiu “segurar” dois jogadores, tendo por isso em 2011/12 

um plantel praticamente renovado. Paula Ferrão, vice-presidente 

dos vimaranenses, compreende a saída dos muitos atletas da 

época transacta, mas fez questão de realçar que o Xico An-

debol teve a preocupação de colmatar esses abandonos com 

«grandes homens». 

«A maior parte dos jogadores que abandonou o clube foi 

por questões profissionais e outros por causa dos estudos. E 

nós compreendemos isso, naturalmente. Sendo assim, tivemos 

depois o cuidado de ir buscar bons homens, porque pensamos 

que bons homens são bons atletas», resumiu Paula Ferrão.  

pectiva que regressei», desta-
cou o andebolista, que espera 
um temporada «difícil» para o 
Xico Andebol. 

«Vai ser um campeonato 
complicado, mas o nosso ob-
jectivo será sempre a manu-
tenção. Temos a noção que 
vai ser difícil», expôs.

E o que pode acrescentar 
Gustavo Castro ao Xico? O jo-
gador confia nas suas poten-
cialidades e avisa que ainda 
está em plenas condições fí-
sicas para ajudar o clube mi-
nhoto. 

«Para além da minha expe-
riência, sinto que ainda estou 
em perfeitas condições. Sinto 
que serei uma mais-valia para 
o grupo», disse.

Paulo Fernandes 
diz que «não havia 
outra escolha» 

O lateral Paulo Fernandes, 
que na última temporada re-
presentou as cores do Fafe, 
também está de volta a uma 
casa que em nada lhe é estra-
nha, pois foi no Xico Andebol 
que o jogador de 31 anos fez 

a sua formação juvenil. 
«É sempre um orgulho re-

gressar onde aprendi a jogar. 
Depois de ter deixado o Fafe, 
não havia outra escolha a fa-
zer», testemunhou Paulo Fer-
nandes, ciente que o clube 
vimaranense só poderá lutar 
pela manutenção na I Divisão 
de andebol português. 

«Temos um orçamento bai-
xo, e é sempre complicado lu-
tar por grandes metas. O ob-
jectivo é a manutenção e ten-
tar chegar o mais longe pos-
sível», juntou. 

Igual ao ponta-direita Pe-
dro Correia só o guarda-re-
des Ricardo Castro. Eles são 
os dois únicos jogadores 
do Xico Andebol que inte-
gravam o plantel da equi-
pa sénior na temporada 
passada. 

«É uma situação um bo-
cado estranha, porque este 
clube, normalmente, tem 
sempre uma equipa esta-
bilizada», frisou Pedro Cor-
reia, um dos sobreviventes 
do grupo de trabalho para 
a nova época. 

«Este ano houve uma cer-
ta revolução na equipa, mas 
os jogadores que vieram são 
pessoas conhecidas, aqui 
do concelho de Guimarães, 
e isso também é muito im-
portante para nós», infor-

mou o andebolista, garan-
tindo que «vamos fazer tudo 

para construir um balneário 
forte, pois isso é fundamen-

tal para o sucesso dos nos-
sos objectivos». 

E porque fala quem viveu 
por dentro a realidade dos 
vimaranenses em 2010/11, 
Pedro Correia acredita que 
na próxima temporada o 
Xico Andebol pode chegar 
à permanência sem passar 
pelos sobressaltos da últi-
ma época. 

«O campeonato é sempre 
complicado. Já o ano passa-
do passámos por uma revo-
lução parecida, as coisas não 
correram tão bem como o es-
perado – apesar de termos 
alcançado o nosso objectivo 
–, mas esta época, com tra-
balho e dedicação, vamos 
fazer um campeonato mais 
tranquilo», concluiu o “pon-
ta” do Xico Andebol. 

Plantel do Xico Andebol atento à mensagem do presidente

Paula Ferrão, vice-presidente do Xico/Andebol

Convidado a pronunciar-se 
sobre o que pode dar ao Xico 
Andebol na próxima tempora-
da, Paulo Fernandes sublinhou 
a experiência que tem vindo 
a adquirir ao longo dos mui-
tos anos de andebol ao mais 

alto nível.  
«Já tenho 16 anos de ande-

bol e todos os anos se aprende 
alguma coisa. Tenho 31 anos, 
muitos jogos nas pernas e só 
penso ser uma mais-valia», re-
matou o lateral.
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