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Andebol

Aproveitando as excelente condições

Benfica vai estagiar
na região de Vouzela
O concelho de Vouzela
vai receber de 7 a 12
deste mês, o Benfica,
equipa que vai fazer um
estágio de preparação
para a época e,
eventualmente, para
o habitual Torneio
Internacional 'Feira de
S. Mateus', evento sobre
o qual ainda nada se sabe
SILVINO CARDOSO

Não é a primeira vez que a
vila de Vouzela recebe clubes,
grupos ou selecções de andebol.
O facto de possuir uma infraestrutura para a prática da modalidade, o Pavilhão Municipal,
e ainda por ser uma das zonas
mais sossegadas e com melhor
índice ambiental para a recuparação de atletas, leva a que
Vouzela tenha sido, nos últimos anos, uma localidade muito procurada para estágios.
É o que vai acontecer de 7 a
12 deste mês, com o Benfica
que vai estar em Vouzela para
levar a cabo o estágio da sua
equipa de andebol.

Este facto está a ser bastante
esperado e a Câmara Municipal
de Vouzela convocou para
amanhã, pelas 11h00, a comunicação social para uma conferência de imprensa.
De qualquer maneira já é
possível divulgar alguns aspectos que vão fazer parte do
estágio e que não são mais do
que informações adicionais ao
que vai ser dito amanhã à comunicação social.
Assim, sabe-se já que a comitiva vai ser constituída por 21
elementos, incluindo, além dos
jogadores, a equipa técnica,
roupeiro e fisioterapeuta.
Também o calendário da
preparação já é conhecido, sendo que no dia 7 (domingo), pelas 21h45, a comitiva estará de
visita às festas em honra da Senhora do Castelo.
No dia seguinte, pelas 17h00,
toda a comitiva do Benfica vai
ser recebida no Salão Nobre do
município de Vouzela.
Entretanto, no dia 10, a partir
das 18h00, inicia-se o treino no
Pavilhão Gimnodesportivo de
Vouzela, uma sessão que será

O Benfica comeca a preparação da época com um estágio em Vouzela

aberta a todos quantos quiserem assistir à evolução dos jogadores. Dentro do Pavilhão e a
partir das 19h30, acontecerá
uma sessão de autógrafos.
A empresa Constálica SA, de
Vouzela, vai ser a patrocinadora
do Benfica e, por isso, justifica-se
plenamente, que toda a comitiva
benfiquista visite a aquela
unidade fabril, acto que decorrerá
no dia 11, a partir das 17h00.
No dia 12, o público vouzelense e não só, pode voltar a entrar, gratuitamente, no Pavilhão

Gimnodesportivo de Vouzela,
para assistir, a partir das 20h00,
a mais uma sessão de treinos, o
último que a equipa faz para
encerrar o estágio.
A organização da estadia
benfiquista é da responsabilidade da Câmara Municipal
de Vouzela e do Sport Lisboa e
Benfica, tendo como Sponsor
oficial a empresa Constálica SA
e conta com os apoios do Inatel
de Viseu, Visabeira (ForLife),
Câmaras Municipais de S.
Pedro do Sul e Viseu.
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BENFICA FAZ
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Fafe conta com quatro reforços
O Andebol Clube de Fafe está de regresso à I divisão nacional e conta com o plantel definido, onde se registam a
entrada de quatro reforços: César Carvalho (ex-Xico), Domingos Teixeira (ex-MB/Colégio Sete Fontes), João Teixeira
(ex-Marítimo) e Inácio (ex-Cállidas). O presidente do clube aponta a manutenção como objectivo.
> 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 sublinha Artur Magalhães, destacando um investimento racional
na equipa à imagem da dimensão do clube. Por isso mesmo,
assenta o discurso numa vertente
realista e recusa dar asas a sonhos. Explica o dirigente que “o
campeonato está nivelado por
baixo” e a luta do Fafe resume-se a um campeonato à parte
para garantir a manutenção.
“Sabemos que há cinco ou seis
equipas proﬁssionais e o resto
são clubes que se limitam a pagar subsídios, que vivem realidades distintas”, acrescenta o
dirigente fafense. Sem rodeios,
chega ao ponto de enumerar que
os principais adversários do Fafe
são o Xico, S. Bernardo e ISMAI. “São equipas que estão na
luta pela manutenção, sabemos
que duas vão descer e esperamos
não ser uma delas”, vincou Artur
Magalhães.
As atenções no Fafe voltam-se
para a competição e cimentar
a actual estrutura, evitando os
erros do passado, até porque as
feridas já sararam. Há dois anos
o clube minhoto competiu na

I divisão e não venceu um único
jogo. “Temos um bom grupo que
dá garantias para lutar pela
manutenção, mas não entramos
em loucuras até porque não
temos dinheiro para isso”, alertou o dirigente. Artur Magalhães
defende, antes, o projecto de
evolução na formação, sem esconder o orgulho por deter nos
quadros do clube cerca de 260
atletas e 14 equipas, o triplo do
que tinha quando assumiu a
presidência do AC Fafe. “A nossa intenção passa por munir a
equipa sénior, no futuro, com
elementos da formação”, explicou.

DR

Artur Magalhães garante que o clube não vai entrar em loucuras

Quatro caras novas no plantel
O plantel do AC Fafe está reforçado com a chegada de novos
jogadores. César Carvalho (ex-Xico), Domingos Teixeira (ex-MB/Colégio Sete Fontes), João
Teixeira (ex-Marítimo) e Inácio
(ex-Cállidas) são os elementos
que passam a entrar nas contas
de Óscar Freitas. O técnico mantém a conﬁança da direcção e
reúne à sua volta um grupo
quase intacto em relação à época
passada. Mantêm-se no plantel
os guarda-redes Luís Ferreira e
Pedro Sousa, e ainda os jogadores João Castilho, Sassá,
Vladomiro, Cláudio Mota, Luís
Nunes, Armando Pinto, Tiné e

Luís Gonçalves.
A este lote de jogadores, e
fazendo jus à aposta da formação, a direcção do Fafe promoveu ainda três juniores à
equipa principal. São os casos
dos jovens João Carvalho (guarda-redes), Luís Pereira (ponta-esquerda) e Mário Pereira (central).
Na equipa técnica regista-se
ainda a integração do antigo
atleta Miguel Fernandes, que
passa a ser o adjunto de Óscar
Freitas.
O plantel apresenta-se aos trabalhos no dia 10 Agosto.
À espera de 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
avaliar o grupo de trabalho que
tem em mãos e decidir se pode
abdicar do jovem fafense.
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AC Fafe arranca época
com quatro reforços
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Mundial andebol de sub-21

Portugal venceu Noruega
e terminou em nono
A selecção portuguesa de andebol sub-21 conquistou ontem o nono lugar no Campeonato do Mundo, a
terceira melhor classificação de sempre na prova, ao
vencer a Noruega, por 41-37, em Salónica, Grécia.
Portugal dominou sempre o marcador e ao intervalo
já vencia por seis golos (19-13).
O segundo tempo foi menos rígido tacticamente e
Portugal chegou a deter 10 golos de vantagem (32-22),
tendo depois permitido a reacção da Noruega.
Gilberto Duarte, com sete golos, e Nuno Silva e Ricardo Pesqueira, com cinco cada, foram os melhores
marcadores da equipa nacional.
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Andebol da UMinho
é Campeão Europeu

Não foi há terceira,
nem há quarta, mas sim há
quinta! O andebol
masculino da UMinho
venceu finalmente o título
europeu ao bater na final
por 31-24 a equipa da casa,
a Universidade de Rijeka
(Croácia)! Os minhotos já
tinham estado em mais
quatro finais, mas só agora,
na sua quinta presença
conseguiram quebrar o
enguiço. O futsal por sua
vez bateu a Universidade

de Sumy (Polónia) por 3-2
na partida de atribuição dos
3º e 4º lugares do Europeu
que decorreu na Finlândia.
A EUSA, European
University
Sports
Association, organizou pela
primeira vez um Europeu
de Andebol em 2006, na
cidade
francesa
de
Besançon. Como é seu
apanágio, a UMinho esteve
presente nesta prova e
sagrou-se Vice-Campeã
Europeia. Desde então, os

minhotos apenas falharam
uma participação, tendo
alcançado sempre o
mesmo resultado... até
hoje!
O passado domingo
ficará para a história da
UMinho pela conquista de
um inédito título europeu
(colectivo) através do
andebol, mas não só! O
futsal masculino também
teve uma brilhante
prestação e assegurou o 3º
lugar no Europeu! !
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João de Barros
enfrenta
dinamarquesas
Não foi meigo para o Colégio
João de Barros, o sorteio das
competições europeias de andebol feminino, que decorreu na
terça-feira. Na terceira ronda
da EHF Cup, a equipa de Meirinhas, Pombal, vai defrontar
o KIF Vejen, da Dinamarca, país
que lidera o ranking do andebol feminino. A equipa nórdica esteve presente, na temporada passada, na Champions
League e em 2008/9 foi à final
da Taça das Taças. “Vamos
aprender muito com esta experiência”, garantiu o treinador
Paulo Félix. O primeiro jogo
disputa-se em Portugal, a 5 ou
6 de Novembro. O segundo será
na Dinamarca, uma semana
depois.
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Andebol de praia

Lois faz
dobradinha na
Praia da Vieira
A última etapa do Circuito Regional de Andebol de Praia, que
decorreu no passado fim-de-semana na Praia da Vieira, foi
dominada pelas equipas Lois,
que venceram as competições
em masters masculinos e femininos. O JORNAL DE LEIRIA
obteve o segundo lugar entre
os homens. Nas competições
para os mais novos venceu Cinco + Um, em rookies masculinos, e as Ice Tikas Girls, em rookies femininos. O Circuito Regional foi ganho por Vakedo Gaw
e Lois/AutoLiz, respectivamente em masters masculinos e femininos, e por Cinco + Um e Brr11,
em rookies masculinos e femininos. 
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