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FC Porto lidera Torneio de Gaia - O Jogo
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cdc0f72c

/

 
Os hexacampeões nacionais são a única equipa só com vitórias ao fim da segunda jornada.
 
 FC Porto venceu o Águas Santas, por 28-26 (18-15 ao intervalo) na segunda ronda do Torneio
Internacional de Vila Nova de Gaia.
 
 No outro jogo deste sábado os russos do Volgogrado derrotaram os suecos do Kristianstad, por 29-
27.
 
 Este domingo, os dragões vão defrontar os suecos, pelas 19h00, no Pavilhão Municipal do Parque da
Lavandeira. Um jogo em que o empate é suficiente para os portistas conquistarem o troféu, visto que
são a única equipa que só soma vitórias.
 
 Os dois clubes estrangeiros contam ambos com uma vitória e uma derrota.
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Já é conhecido o calendário que espera a seleção
nacional sénior feminina de andebol de Portugal,
na fase de apuramento europeia para o “playoff”
do Mundial2015, que vai decorrer na Dinamarca.
Portugal integra o grupo 2 de qualificação, que vai
disputar-se na Áustria, entre 3 e 6 de dezembo,
tendo por adversários a Turquia, a Áustria e Israel,
sendo que apenas o 1.º classificado do grupo
segue para o “playoff”, a ter lugar em Junho de
2015. Para a selecionadora nacional e coordena-
dora técnica de todas as seleções femininas, a
madeirense Sandra Fernandes, «o objetivo desta
participação passa por conseguirmos chegar ao
“playoff” da competição, sabendo de antemão
que não será uma tarefa fácil. Queremos ser com-
petitivas e aproximarmo-nos dos melhores e, para
isso, temos que ter êxito nestes jogos. Conhece-
mos bem as equipas e sabemos que não são ad-
versários de nível competitivo baixo».

Vasco Sousa

Andebol feminino
em busca do Mundial

D
R
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XICO ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

A ambição do Xico Andebol pa-
ra a temporada que se apresta a
começar esbarra em naturais li-
mitações de um clube que acaba
de regressar ao escalão principal
da modalidade.

Eduardo Rodrigues, treinador
da equipa, sabe disso mesmo e
fala com conhecimento de causa
da realidade do clube. “Somos a
única equipa não remunerada do
campeonato nacional, de qual-
quer forma tudo faremos para al-
cançar os nossos objectivos”, re-
fere. Mas as naturais limitações
são ultrapassadas com a vontade
e a ambição de um grupo de tra-
balho muito elogiado pelo seu

treinador. “O Xico Andebol é
um caso único a nível nacional.
Grande parte deste plantel é
oriundo da formação do clube e
a maioria dos atletas são gente
de Guimarães. É verdade que
não temos a experiência de ou-
tras equipas, mas acredito plena-
mente que ao longo do campeo-
nato vamos crescer e utilizar a
irreverência dos nosos atletas a
nosso favor”, sublinha Eduardo
Rodrigues. 

Por fim, o timoneiro do Xico
Andebol pretende ver e sentir
uma ligação mais fervorosa en-
tre a sua equipa e o público vi-
maranese, até porque como o
próprio refere sem rodeios “não
sentimos o apoio da cidade ao
nosso clube”, conclui.

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

De regresso às grandes lides do
andebol nacional, o Clube Des-
portivo Xico Andebol apresen-
tou-se na passada quinta-feira à
comunicação social e com gran-
de dose de optimiso e ambição
para esta nova etapa na vida do
clube vimaranense.

Com um plantel jovem e maio-
ritariamente constituído por atle-

tas da formação, os objectivos
do Xico são claros: garantir a
manutenção e tentar ficar nos oi-
to primeiros classificados, metas
referidas em conferência de im-
prensa por Alves Pinto, presin-
dete do Xico Andebol, e Eduar-
do Rodrigues, técnico da equipa
principal. A história e o passado
do Xico permitem um discurso
arrojado, isto apesar das difucul-
dades que o clube atravessou.
“Temos uma enorme vontade de

dignificar o passado do Xico.
Este é um clube de referência do
andebol nacional e que merece
ser mais apoiado.  Para esta tem-
porada, o objectivo é não passar-
mos por grandes sobressaltos e
tentar acabar nos oito primeiros
lugares”, salienta Alves Pinto.

Outro dos motivos de orgulho
para o Xico Andebol é a acade-
mia, um sonho que o presidente
pretende ver concretizado “no
final ou no início do próximo

ano civil”, um sonho que preten-
de aglomerar várias instituições.
“ Queremos que o andebol do
Xico comece da base e para isso
se concretizar pretendemos ser o
primeiro clube a criar uma aca-
demia do andebol. Este é um
projecto que vai envolver esco-
las, freguesias, associações e
que vai contar com o apoio da
secretaria geral do desporto”, fi-
naliza Alves Pinto, presidente do
Xico Andebol.

Guarda-redes Clube anter ior
José Portela Xico Andebol juv.
Pedro Carvalho                   Xico Andebol jun.
Humberto Ferreira ex-Águas Santas
Centrais
Luís Sarmento Xico Andebol
João Macedo Xico Andebol jun.
Laterais
José Pinto Xico Andebol jun.
Tiago Cunha Xico Andebol
João Santos Xico Andebol
Tiago Resende ex-Ac. S. Mamede
Manuel Sousa ex-Ac. S. Mamede
Pontas
Raúl Roque Xico Andebol jun.
Pedro Correia Xico Andebol
Mário Peixoto Xico Andebol
André Caldas Xico Andebol
João Martins ex-Fermentões
Rui Lourenço Xico Andebol
Universal
Alexandre Roque Xico Andebol jun.
Pivot
Rui Oliveira Xixo Andebol
Paulo Castro ex-Fafe jun.

Equipa Técnica
Eduardo Rodrigues (treinador)
Martinho Carneiro (Fisioterapeuta)
Paula Ferrão (Directora desportiva)

Direcção
Alves Pinto (presidente)

2014/2015PLANTEL

Juventude para ficar nos oito primeiros
XICO ANDEBOL está de regresso ao escalão maior do andebol em Portugal e traça a meta dos oito primeiros como objectivo.
Apesar de algumas lacunas no plantel, o histórico emblema vimaranense aposta na formação para garantir a permanência.

FLÁVIO FREITAS

A juventude do plantel do Xico Andebol não retira ambição a presidente e treinador dos vimaranenses... bem pelo contrário, a irreverência dos mais jovens pode ser um ponto a favor

FLÁVIO FREITAS

O treinador do Xico Andebol teceu rasgados elogios ao plantel à sua disposição

Eduardo Rodrigues acredita na manutenção

“Não sentimos apoio da cidade ao nosso clube” 

Clube Desportivo Xico Andebol

Recuperar o pavilhão é
uma das prioridades desta
direcção do Xico Andebol.
Para tal é fundamental 
o apoio do município 
na ajuda ao clube.

+ mais

“Esta é uma equipa jovem e
com grande margem de
progressão. O principal
objectivo do Xico Andebol
passa por formar atletas,
daí a importância da
formação no nosso clube. 
Para lá da juventude que
existe neste plantel
conseguimos, igualmente,
garantir reforços
experientes e que vão
fortalecer este grupo de
trabalho. Estamos felizes
com o elenco que temos ao
nosso dispor”
Paula Ferrão
Dir. Desportiva Xico Andebol Página 21
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Alexandre Silva

A herança é pesada. O título de
bi-campeão nacional, conquis-
tado a época passada, permitiu
ao Alavarium fazer novamente
história, só que, logo depois, viu
sair o treinador responsável
pelo sucesso ímpar do clube,
Ulisses Pereira. A substituição
foi a natural. A lógica do conhe-
cimento do clube e de todas as
suas pequenas coisas pesou na
escolha. O adjunto de sempre,
Carlos Neiva, tomou o coman -
do e, com a mesma ambição e
o mesmo realismo, garante em-
penho à causa, mas não entra
nem em ambições desmesura-
das nem em promessas que
não pode cumprir.

Aceitar este desafio depois
dos dois títulos nacionais
conquistados foi um risco
pessoal ou a aposta certa?
Para mim foi o culminar de um
processo que começou sensi-
velmente há dez anos, em que
comecei a ser treinador no Ala-
varium. Foi um percurso de
baixo para cima e é com natu-
ralidade que o encaro e sinto-
me preparado para o enfrentar.
Não deixa de ser, no entanto,
um sonho e ao mesmo tempo
uma oportunidade poder trei-
nar a equipa sénior feminina.

O que é que vai mudar? 
Em termos pessoais, se calhar a
forma como as atletas olham
para mim, pois até agora fazia o
papel do “bom” e a partir de
agora terei de fazer o papel do
“mau”. Mas, de resto, a exigência
será a mesma. Em termos co-
lectivos é normal que se altere
algu ma coisa, até porque os
adversários já estão prepa-
rados para con trariar tu -
do aqui lo que ao lon go
dos últimos anos o Ala-
varium tem fei to. Te-
mos, pontualmen te,
de ir mudando o mo-
delo de jogo e de conti-
nuar a surpreender,
aqui e ali, com algu-
mas coisas diferentes.

As expectativas estão eleva-
das? A luta é pelo título?
Depois do Alavarium ter sido
campeão duas épocas segui-
das, não há forma de fugir a
essa luta e a essa ambição. Mas
ao estar a dizer isto, não estou
a assumir que vamos ser cam-
peões. O que estou a dizer é que

vamos lutar por estar sempre
nos lugares cimeiros ao longo
do campeonato para, na última
fase da prova, discutir a possi-
bilidade de conquistar o título.

O plantel sofre muitas alte-
rações?
Temos algumas diferenças. Va-
mos ter uma equipa ainda mais
jovem, devido, essencialmente,
à saída de algumas das
atletas mais ex-
perientes. A
Ana Seabra
vai deixar de
jogar, man-

tendo-se, em princípio, no clube
como treinadora. A Diana Ro-
que vai jogar para a Roménia e
a Ana Marques teve uma lesão
no final da época passada que a
impediu de jogar o “play-off” e
o mais provável é que também
deixe de jogar.

Este ano o Alavarium vai de
novo às competições euro-
peias. Já há adversário?
Sim. Vamos jogar contra uma
equipa romena, a HC Dunarea
Braila, mas ainda não está defi-
nido se os dois jogos serão lá
ou não. Ainda está por decidir.
Vamos dar o nosso máximo pa -
ra ser competitivos, mesmo o
sorteio não tendo sido fácil para
nós. Ainda para mais porque
calha no mês de Novembro, no
qual também jogaremos para
o campeonato contra o Ma-
deira SAD e o Alcanena. 

Mas a primeira final é já no
dia 6 de Setembro, na Super-
taça, contra o Madeira SAD.
Qual o objectivo?
O Alavarium nunca ganhou
nem a Supertaça nem a Taça
de Portugal. Portanto temos aí

duas provas em que a am-
bição será a de as con-
quistar, mesmo tendo
só três semanas de
preparação para esta
primeira final. É im-
portante não esque-
cer que algumas das
atletas estiveram ao

serviço das selecções
nacionais até há pou-

cos dias. |

“Sinto-me
preparado”
Treinador Depois de ter sido adjunto de Ulisses Pereira,
Carlos Neiva assume o comando técnico do Alavarium
Andebol
1.ª Divisão Feminina

“Vamos lutar
por estar sempre
nos lugares
cimeiros ao longo
do campeonato”

Carlos Neiva
garante que
a equipa do
Alavarium vai
continuar a ser
ambiciosa
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Carlos Neiva garante 
Alavarium com 
a mesmo ambição
Andebol Feminino | P23
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FC Porto vence, Águas Santas perde - O Jogo
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/

 
O FC Porto estreou-se com uma vitória convincente frente aos russos do Kaustik Volgogrado, por 33-
25, no Torneio Internacional de Gaia, que decorre até domingo no Pavilhão Municipal do parque da
Lavandeira.
 
 No primeiro dia do Torneio Internacional de Gaia, o hexacampeão nacional venceu o quarto
classificado do campeonato russo, por 33-25.
 
 Num jogo bem conseguido por parte do FC Porto, Ricardo Moreira, com seis golos, foi o melhor
marcador dos Dragões, ainda que Nuno Roque com cinco e Mick Schubert, Cuni Morales e Daymaro
Salina, todos com quatro, também tenham estado em bom plano.
 
 Já o Águas Santas começou a prova com uma pesada derrota, perante o IFK Kristianstad, campeão
da Suécia (28-40). A formação maiata, que levou uma transformação radical no plantel e só começou
a treinar na segunda-feira passada, acusou a falta de ritmo e experiência.
 
 Este sábado as equipas portuguesas defrontam-se às 19h00, com transmissão no Porto Canal.
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Anunciado o sucessor do trei-
nador Ulisses Pereira no Alava-
rium/Love Tiles – a escolha re-
caiu em Carlos Neiva, que era
seu adjunto –, também já é co-
nhecido o grupo com que as bi-
campeãs nacionais vão “atacar”
a defesa do título.

A equipa, que não sofreu al-
terações significativas, conta,
para já, com três reforços oriun-
dos da Madeira, sendo Isabel
Góis a mais sonante. A guarda-
redes, que nas últimas épocas
brilhou no Madeira SAD, tem
um percurso impressionante
nas selecções nacionais (aos 19
anos já é, inclusive, titular da Se-
lecção A), sendo que ainda re-
centemente foi eleita a terceira

melhor da sua posição no Cam-
peonato do Mundo de Sub/20.

A Alavarium não podia, por-
tanto, ter arranjado uma melhor
substituta para a guarda-redes
Diana Roque, que saiu para um
clube romeno.

Em declarações ao site do

clube, a madeirense Isabel Góis
mostrou toda a sua satisfação
por abraçar este projecto: “Estou
muito feliz por pertencer ao Ala-
varium/Love Tiles. Deste modo
vou poder estudar no Conti-
nente e, ao mesmo tempo, estar
numa equipa que no presente

tem muita qualidade e poten-
cial”. “Vou fazer o meu melhor
para lutar pelo Ala e espero con-
seguir ter um bom desempenho
e contribuir positivamente na
luta pelo título”, disse ainda a ta-
lentosa guardiã.

Sara e Mariana Sousa
são as outras “cara novas”

A lateral-direita Sara Sousa e
a ponta-esquerda Mariana Sou -
sa, ambas ex-CS Madeira, são
as outras atletas que já foram
anunciadas como reforços da
equipa de Carlos Neiva.

Sara Sousa, que é internacio-
nal jovem por Portugal, assumiu
que é “um prazer ser ‘AlaGirl’”.
“Espero que esta seja uma boa
etapa do meu progresso des-
portivo bem como da minha
vida”, revelou a jovem em de-

CMPEDROSO

Alavarium assegura
a mais promissora
guarda-redes nacional
Plantel Isabel Góis, que militava no Madeira SAD, é um dos três reforços 
da equipa que será treinada por Carlos Neiva
Andebol
1.ª Divisão Nacional

clarações ao site do clube, onde
igualmente se podem ler as pri-
meiras palavras de Mariana
Sousa, que também já represen-
tou as selecções jovens de Por-
tugal. “O Alavarium/Love Tiles
é um clube que tem evoluído
muito nos últimos anos. Para
mim, foi uma honra receber o
convite”. “Estou feliz por, entre
muitas, ter sido uma das esco-
lhidas”, disse ainda, assumindo
que espera “poder crescer e aju-
dar o Alavarium a voltar a ser
campeão”.

Estas três jogadoras vão
“substituir” Diana Roque, que
saiu para a Roménia, Ana Sea-
bra, que deixou de jogar e vai
ser treinadora da equipa das Ju-
venis do clube aveirense, e Ana
Marques, que também deixou
de jogar, mas devido a lesão. Por
fim, refira-se que do plantel
ainda vai fazer parte Joana Fer-
reira, uma “pivot” com idade de
júnior que jogava no clube. |

PLANTEL 2014/2015

Isabel Góis (ex-Madeira SAD), Ma-
riana Lopes, Mariana Sousa (CS
Madeira), Joana Ferreira, Viviana
Rebelo, Ana Neves, Soraia Domin-
gues, Ana Moreira, Lisa Antunes,
Filipa Fontes, Mónia Soares, An-
dreia Madaíl, Sara Sousa (ex-CS
Madeira), Ana Almeida, Inês Ro-
cha, Inês Branco, Carla Dias e So-
raia Fernandes.

Isabel Góis é garantia de qualidade na baliza do Alavarium
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Plantel época 2014/15
Guarda-redes: José Portela (ex-juvenil), Pedro 

Carvalho (ex-júnior) e Humberto Ferreira (ex-Águas 
Santas.

Alexandre Roque (Universal, ex-júnior); José Pinto 
(lateral direito, ex-júnior), Tiago Cunha (lateral-
-esquerdo), Raul Roque (ponta direita, ex-júnior), 
Pedro Correia (ponta-direita), João Santos (lateral 
esquerdo), Mário Peixoto (ponta-esquerda), André 
Caldas (ponta-esquerda), Rui Oliveira (pivot), Luís 
Sarmento (central), Paulo Castro (pivot, ex-júnior do 
AC Fafe), João Martins (ponta-direita, ex-Fermentões), 
Rui Lourenço (ponta-direita), Tiago Resende (lateral-
-esquerdo, ex-Ac. S. Mamede), Manuel Sousa (latera-
-direito, ex- Ac. S. Mamede).

Equipa técnica: Eduardo Rodrigues (técnico), 
Martinho Carneiro (Fisioterapeuta) e Paula Ferrão 
(diretora desportiva).

Xico Andebol aspira a um lugar 
«entre os oito primeiros»

ANTÓNIO SILVA

FORMAÇÃO VIMARANENSE APRESENTOU-SE ONTEM COM CINCO REFORÇOS

Plantel do Xico Andebol para 2014/15

Presidente aposta 
na Academia de formação

Alves Pinto, presidente do Xico Andebol

LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

O Xico Andebol apresen-
tou ontem o seu plantel 
para 2014/15, com cinco 
reforços e muitos atletas 
juniores promovidos para 
atacar o seu regresso ao 
campeonato da I Divisão 
nacional. A principal novi-
dade foi a contratação de 
Manuel Sousa ao Académi-
co de S. Mamede.

O clube da cidade de 
Guimarães quer conquis-
tar um lugar entre os oito 
primeiros na fase regular 
e assegurar desde logo a 

permanência no principal 
campeonato português.

O técnico Eduardo Ro-
drigues salientou a perca 
de cinco atletas titulares 
mas aposta na irreverên-
cia da juventude do plan-
tel para lutar pelos objeti-
vos traçados pela direção. 
«Tudo faremos para garan-
tir a permanência. Clara-
mente não temos a expe-
riência que os outros clu-
bes têm nos seus plantéis, 
mas vamos trabalhar para 
que eles possam crescer e 
atingir o oitavo lugar».

Em jeito de desabafo, 

o técnico mostrou-se de-
sagradado com a falta de 
apoio que Guimarães tem 
disponibilizado ao clube.  
«Não sentimos o apoio 
da cidade a este clube e 
temos a grande parte do 
plantel constituído por jo-
gadores da cidade de Gui-
marães».

Paula Ferrão: 
«Confiamos nestes 
jogadores

Por seu turno, a direto-
ra desportiva do Xico An-
debol, Paula Ferrão, su-
blinhou o valor dos jo-

vens atletas que formam o 
grupo de trabalho e reite-
rou total confiança neles 
para levar o Xico Ande-
bol rumo à permanência 
na I Divisão.

«Temos uma equipa bas-
tante jovem, porque so-
mos um clube essencial-
mente de formação. Mais 
uma vez é isso que está a 
acontecer.

Fomos buscar reforços 
com experiência para se 
juntar aos juniores que 
promovemos e aos joga-
dores que ficaram do ano 
passado», destacou.

O presidente do Xico Andebol, Alves Pinto, voltou 
ontem a dizer que o clube vai apostar numa Academia 
de formação de andebol que deverá arrancar no final de 
2014 ou início de 2015.

«Vamos criar uma Academia do Andebol onde vamos 
envolver as escolas do Vale do Ave, jovens, freguesias e 
associações. Vamos ter técnicos e especialistas para tra-
balhar com toda essa gente, em horário a determinar.

Todas as crianças que quiserem ter um primeiro contacto 
com o andebol, nós podemos facultá-lo por via dessa 
academia», disse.

O pavilhão do Xico Andebol está em obras de recupe-
ração, uma das ambições da direção do Xico Andebol, 
com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães.

«Vamos ter uma intervenção global no pavilhão. Os 
balneários estão já recuperados e a parte do telhado 
está já quase concluída. Vamos recuperar o interior e o 
exterior. A última intervenção será a colocação de um 
novo piso».

Sobre os objetivos, Alves Pinto apontou um lugar entre 
os oito primeiros na fase regular para encarar os play-offs 
com mais tranquilidade.

Eduardo Rodrigues, técnico do Xico Andebol

ANTÓNIO SILVA
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• Xico Andebol apresentou plantel
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DESPORTO PÁGINA 23

Xico Andebol 
quer um lugar 
«entre os oito 
primeiros»
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Benfica perde em Espanha (25-29)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e5398093

/

 
jogo de preparação com o Ademar Leon
 
 , 15 agosto de 201421:45
 
 Em Leon, o Benfica perdeu (25-29) na tarde de sexta-feira frente aos espanhóis do Ademar em jogo
de preparação.
 
 As águias voltam a defrontar sábado o mesmo clube da Liga Asobal.
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FC Porto bate Volgogrado (33-25)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2014

Meio: Record Online

Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ee20f66

/

 
no torneio internacional de VILA NOVA DE GAIA
 
 , 15 agosto de 201421:33
 
 O FC Porto entrou da melhor forma no Torneio Internacional de Vila Nova de Gaia, ao bater (33-25)
os russos do Kaustik Volgogrado (4.º no último campeonato do seu país), em jogo disputado no
Pavilhão Municipal do Parque da Lavandeira.
 
 O extremo Ricardo Moreira e o novo central Nuno Roque foram os principais trunfos dos
hexacampeões nacionais, marcando 6 golos cada, enquanto o sueco Mick Schubert e os cubanos Yoel
Morales e Daymaro Salina também mostraram serviço, com 4.
 
 No outro jogo do dia, o Águas Santas não resistiu (28-40) aos suecos do IFK Kristianstand (semi-
finalistas da liga sueca).
 
 Jogos para a jornada de sábado:FC Porto-Águas Santas e Kaustik Volgogrado-IFK Kristianstand
 
 Classificação
 
 1.º IFK Kristianstand 2 pts.
 
 2.º FC PORTO 2
 
 3.º Kaustik Volgogrado 0
 
 4.º Águas Santas 0
 
ALEXANDRE REIS
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"Estou surpreendido com a grandeza do Benfica"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90b32708

/

 
15-08-2014 23:09
 
 Na próxima semana estão previstos mais dois jogos contra equipas espanholas: Juanfersa Gijón e o
Go Fit Sinfín.
 
 Mariano Ortega substituiu Jorge Rito no comando técnico
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 No jogo de apresentação da equipa espanhola do CB Ademar, o Benfica perdeu por 25-29, mas o
treinador Mariano Ortega voltou a elogiar a equipa de andebol dos encarnados.
 
 "Estou surpreendido com a grandeza do Benfica como clube. Não é de estranhar que tenha adeptos
em qualquer lado. Não tive de pensar muito antes de tomar a decisão de aceitar uma oferta tão
atrativa de um País tão próximo como Portugal", disse o treinador espanhol.
 
 O Benfica volta a ter um novo teste conta a equipa espanhola já este domingo.
 
 Na próxima semana estão previstos mais dois jogos contra equipas espanholas: Juanfersa Gijón e o
Go Fit Sinfín.
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A seleção nacional de sub-17 
venceu no sábado a Espanha por 
27-23 e garantiu o segundo lugar 
do Torneio Internacional “Scandi-
bérico”, que decorreu na Mêda, Pi-
nhel e Figueira de Castelo Rodrigo.

No primeiro jogo, Portugal 
derrotou a Noruega por 29-27 e 
no segundo encontro perdeu com 
a Suécia por 28-26. Deste modo, a 
competição foi ganha pela Noruega, 
que no último jogo venceu a Suécia 
por 24-20, que somou sete pontos, 
os mesmos que Portugal e a outra 
seleção nórdica, terceira classifi-
cada. A Espanha somou apenas 

três pontos e acabou na quarta e 
última posição do torneio. «Toda 
esta estrutura que montou o “Scan-
dibérico” merecia um jogo desta 
qualidade e com esta entrega por 
parte dos jogadores portugueses», 
disse o selecionador nacional Paulo 
Fidalgo após a derradeira partida. 
A competição foi organizada pela 
Federação de Andebol de Portu-
gal, em parceria com a Associação 
de Andebol da Guarda e com os 
municípios anfitriões, no âmbito 
de um estágio da seleção lusa de 
juniores que decorreu em Figueira 
de Castelo Rodrigo.

Andebol

Portugal termina “Scandibérico” em segundo
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Sucesso das “FériasOK.4Maravilhas”
promete mais em 2015

Decorreu de 30 de junho a 18 de julho, a terceira edição
das FériasOK.4Maravilhas - Verão 2014, no Pavilhão
Municipal da Mealhada. Uma iniciativa do Hóquei Clube
da Mealhada, em parceria novamente com a Câmara da
Mealhada, que se revelou um sucesso junto dos
participantes e respetivos pais, que nestas férias de
verão, proporcionaram aos seus educandos,
patinadores e não-patinadores, umas férias diferentes.
As atividades foram um sucesso, dentro e fora do
Pavilhão, nomeadamente, no Parque da Cidade da
Mealhada, na Praia de Mira, na Mata Nacional do
Bussaco, na Piscina Municipal do Luso, no Parque
Mondego em Coimbra, etc., e foram levadas a cabo pelos
monitores e organizadores do evento, onde não faltaram
os treinos em patins. Mas muitas outras oficinas
aconteceram. “No final dos dias era evidente o cansaço
de todos os envolvidos, onde a alegria e o espírito de
equipa estiveram sempre presentes no seio do grupo”,
lê-se num comunicado de imprensa da organização.

“Um especial agradecimento aos habituais parceiros
deste evento, principalmente à Escola Profissional
Vasconcellos Lebre, que tão bem nos serviu os almoços;
ao Intermarché da Mealhada pelo fornecimento de vários
produtos alimentares aos participantes; e ainda à
Sociedade da Água do Luso. Não podemos esquecer
as empresas Certoma e a Helio&Vitor Design que
também nos acompanharam no desenvolvimento desta
iniciativa, assim como, aos vários monitores do HCM,
Grupo desportivo da Mealhada, Andebol da Casa do
Povo da Vacariça e da CADES – Coperação Artística,
Desportiva, Educativa e Social - presentes nas
atividades e ‘workshops’ desenvolvidos nestas férias
espetaculares”, continua o documento.
“Uns dias diferentes para esta época de férias da verão
que, com certeza, se repetirá ainda com mais atividades,
mais convidados e mais hóquei patins nas férias de
2015”.
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“Minis” do Andebol da Póvoa 
conquistam torneio internacional 
Foi com uma vitória por 18-12 frente ao CA Galinheiras de Lisboa que a equipa de Minis do Clube de Andebol da Póvoa de Varzim 
conquistou, no passado dia 26 de julho, o 11º Maia Handball Cup 2014, competição que contou com 130 clubes de Portugal e de outros 
países, 1500 atletas e 600 jogos entre 19 a 26 de julho

Depois de se terem qualificado 
em 3º lugar no Campeonato 
Regional de Minis, a equipa 

poveira brilhou num torneio in-
ternacional. O próximo objetivo é 
conquistar o Campeonato Regional.

Composta por 10 jogadores, 
Gabriel Ferreira, treinador da 
equipa apontou esta conquista 
como “muito grande” para o clube, 
justificando: “somos um clube sem 
muitos apoios, temos poucos miú-
dos e contra equipas com outro 
patamar e estabilidade, conseguir 
este feito é muito bom”.

Gabriel Ferreira não escondeu 
que este título é também impor-
tante para tentar captar mais 
jovens para a modalidade que 
considera que está a crescer na 
cidade. Quanto aos atuais atle-
tas, que exibem orgulhosamente 
a taça conquistada, “estão moti-
vados e querem continuar para 
os escalões de formação seguin-
tes”, reforçou Gabriel Ferreira, 

que aproveitou para lembrar que 
a equipa treina no pavilhão da 
Escola Básica Flávio Gonçalves, 
entre as 18h30 e as 20h, todas as 
segundas e quartas-feiras, convi-
dando os interessados a experi-
mentar. “Deixamos o convite às 
crianças para aparecerem, podem 
experimentar sem custos”.

Entre os jogadores, o ânimo e a 
motivação é notória, continuando 
a exibir o seu troféu e a falar com 
um brilho no olhar sobre a con-
quista. Vasco Teixeira, tem 8 anos 
e começou a jogar no ano pas-
sado. É guarda-redes e além do 
prémio da equipa, conquistou o 
de melhor guarda-redes do tor-
neio. “Fiquei muito feliz e quero 
continuar a jogar”. Já o capitão 
de equipa, Jorge Rodrigues, de 11 
anos, traçou já o objetivo para a 
nova época que começa em setem-
bro: ganhar o Campeonato Regio-
nal. “Vamos trabalhar para isso”. 
Afonso Paiva, aos 10 anos, foi o 
melhor jogador da prova e confes-
sou: “vencer foi bom para o clube e 
para mim. Jogo há 2 anos e sinto 

que tenho evoluído muito. Somos 
um grupo muito unido, os treinos 
são intensivos”. Além do Regio-
nal, Afonso Paiva quer vencer a 
prova distrital.

“É um orgulho 
para a direção 
e um alento para os atletas 
continuarem”

É o que defende Henrique Tei-
xeira, membro da direção e antigo 
atleta da modalidade. “Isto é o 
nascer de uma equipa no escalão 
em que, de início com os mesmos 
miúdos começamos com algumas 
dificuldades e eles ao longo do ano 
vieram a ganhar muita maturi-
dade culminando com a vitória 
num torneio internacional”, refe-
riu Henrique Teixeira, revelando 
as conquistas de outros escalões: 
“nos Infantis fomos à fase final do 
nacional e conseguimos um hon-
roso 5º lugar. Nos Juvenis estive-
mos na fase final do apuramento 
à 1ª divisão”. Para o dirigente, “o 

andebol está a renascer na Póvoa 
com muita força e muita vontade”.

No entanto, e apesar de con-
tarem com 120 atletas, o Clube 
de Andebol da Póvoa de Varzim 
(CAPV) acusa alguma falta de 
jogadores e para tentar colmatar, 
vão iniciar visitas a escolas do 1º 
ciclo, para captar jovens atletas. 
“Queremos uma equipa mais alar-

gada, com mais pessoas, para que 
daqui a 3-4 anos, consigamos ter 
uma equipa sénior. Na nova época 
vamos começar com juniores. “O 
CAPV está a crescer, sem pres-
sas, mas os resultados vão apare-
cendo”. Atualmente o clube conta 
com 6 escalões: Minis Masculinos, 
Minis Femininos, Infantis, Inicia-
dos, Juvenis e Juniores.

VERA RODRIGUES
verarodrigues@maissemanario.pt

Henrique Teixeira, Vasco Teixeira, Jorge Rodrigues, Afonso Paiva e Gabriel Ferreira

Vasco Teixeira com o troféu de melhor guarda-redesEquipas de “Minis” Masculinos e Femininos
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DESPORTO
“Minis” do clube 
de andebol 
vencem torneio 
internacional
PÁGINA 13
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Amianto quase removido
Um dos poucos equipamentos no 
concelho (escola de Aver-o-Mar), 
onde ainda eram visíveis as placas 
de fibrocimento, material que con-
tém a substância de amianto, bas-
tante prejudicial para a saúde, está 
a ser alvo de uma intervenção, que 
irá remover quase todo o material. 
No entanto, ficarão ainda algumas 
placas no estabelecimento de ensino, 
que se espera que sejam removidas 
em breve. Como se costuma dizer, já 
que estavam com a “mão na massa” 
poderiam remover todas as placas, 
mas tal não se vai verificar para já, 
pelo menos enquanto a obra depen-
der de dinheiros públicos.

MAIS

QUASE

Andebol com título 
internacional
A Póvoa de Varzim continua a 
dar provas que é um concelho 
que aposta no desporto. Mas não 
basta apostar, é preciso que ha-
jam praticantes, e de qualidade. 
E isso é o que não falta. Em vá-
rias modalidades, os atletas po-
veiros têm conquistado diversos 
títulos nacionais. Desta vez, foi a 
secção de Minis do Clube de An-
debol da Póvoa, coletividade que 
voltou a apostar na modalidade, 
pela mão de antigos jogadores, e 
que está já a dar frutos. Agora, o 
clube quer cativar mais pratican-
tes, e com este título, sobretudo os 
mais novos, não ficarão indiferen-
tes a estes “pequenos campeões”.

MENOS
Vendas ilegais 
resistem a buscas
Assistimos regularmente a apreen-
sões de pescado junto ao porto de 
pesca da Póvoa de Varzim e pela 
cidade. No entanto, e não obstante 
a atividade das forças policiais, as 
vendas persistem numa dita tra-
dição que de higiene e condições 
de venda, tem pouco. Numa altura 
em que tanto se apela à justiça 
económica e em que “deve pagar 
quem usufruiu”, os compradores 
também terão a sua culpa, por-
que ao comprar nestes vendedo-
res, não estão a pagar qualquer 
imposto e isso não contribui para 
o melhoramento da economia e 
da justiça para quem vende nos 
devidos mercados e paga os seus 
impostos.
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