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AGENDA DESPORTIVA

HOJE

Odivelas, às 15h00.

1.A DIVISÃO JUNIORES AFL: F. Vinhos Ilha; Pedroguense - Almagreira; Pelariga Guiense; Pataiense - Beneditense;
Bombarralense - UDB Batalha; U. da Serra
- S. Amaro; Moita do Boi - Caseirinhos;
Gaeirense - A-dos-Francos; BIR - Boavista
(15h30).

I

FUTSAL
DIVISÃO DE HONRA AFL: Pocariça - Casa
Benfica Caldas da Rainha (21h30);
Caranguejeira - Mata Milagres (21h30).
1.A DIVISÃO AFL: Casa Benfica Pombal Garecus/Santiais (21h30); Estrada Portomosense (21h30); Ferraria Alcobaça (21h30).
2.A DIVISÃO AFL: Pedroguense Silveirinha Claras; D. Fuas - Casal Pardo
(21h30).

CN SENIORES FEMININOS: Académico
FC-Colégio João de Barros, às 17h30;
Madeira SAD-Juve Lis, às 17h00.
CN JUVENIS FEMININOS: Lagoa AC-Juve
Lis, às 15h00.

A

1. DIVISÃO AFL FEMININOS:
Martingança - Landal (21h30).

AMANHÃ

GRAP; Pombal - Caldas; Marrazes Vieirense; Caranguejeira - Peniche;
Nazarenos - SL Marinha (todos as 15h30).

I

BASQUETEBOL
CAMPEONATO NACIONAL B1:
Gaeirense-Academia, às 18h00.
CAMPEONATO NACIONAL B2: BBCStella Maris, às 17h00.

DIVISÃO DE HONRA JUVENIS AFL:
Beneditense - Bombarralense; SL Marinha
- Nazarenos; Peniche - Caranguejeira;
Vieirense - Marinhense A; Caldas A Pombal; U. Leiria B - Gin. Alcobaça
(15h30).
1.A DIVISÃO JUVENIS AFL: Arcuda Ansião; Bidoeirense - Pombal B; Marrazes
B - Guiense (18h00); GRAP Portomosense; Associação de Óbidos Peso; Atouguiense - Marinhense B;
Pousaflores - Maceirinha; Mirense - U. da
Serra (15h30).

Igreja Velha (20h00); Chãs - NS Pombal
(19h15); Maçãs D. Maria - Barreiros
(20h00); Alegre Unido - Figueiras (19h00);
Bombarralense - Catarinense (18h00); BIR
Valado dos Frades - Olho Marinho
(17h30); Turquel - Mirense (18h00);
Martingança - Landal (21h00).
2.A DIVISÃO AFL: Quinta Sobrado Telhereirense (21h30); Beneditense Ferrel (20h00); Boavista - Casal Anja
(17h00); Milagres - Coimbrão (16h00); Lugares Unidos - GRAP (19h00); Vila Cã Vidigalense (19h00); 22 de Junho Amor Avelarense (17h00).
TAÇA NACIONAL FEMININOS: Academia
da Caranguejeira - Paços Negros
(Almeirim), às 19h00.

ANDEBOL
CN 2.ª DIVISÃO: Maia-ISMAI-Sismaria, às
17h15.

CN 3.ª DIVISÃO: NDA Pombal-SIR 1.o
Maio, às 17h00; Ac. Coimbra-Batalha AC,
às 18h00.
A

CN JUVENIS, 2. DIVISÃO: NDA PombalAfinsense, às 15h00
CN INICIADOS, 2.A DIVISÃO: Juve Lis-

I

FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL DA 3.A
DIVISÃO: Sintrense - Peniche;
Alcochetense - Caldas (16h00);
Marinhense - Tocha (16h00);
Bombarralense - Crato (16h00).
CAMPEONATO NACIONAL DE
JUNIORES: Gondomar - U. Leiria (16h00).
DIVISÃO DE HONRA JUNIORES AFL:
Portomosense - Atouguiense; Alcobaça -

FUTSAL
CN 3.A DIVISÃO: União de LeiriaVilaverdense, às 16h00; CorucheExternato Benedita, às 16h00; Caldas Unidos do Cacém, às 16h00; BurinhosaVenda Nova, às 16h00.

Atouguiense - Peso; UDB - Batalha Marrazes B; U. da Serra - Bombarralense;
Arcuda - Marinhense B; F. Vinhos Associação Óbidos (10h30).

JUNIORES: Benfica-Biblioteca, às 21h30.
I
I

ANDEBOL
CN JUNIORES, 2.A DIVISÃO: BenficaSismaria, às 14h00.
CN JUVENIS, 2.ª DIVISÃO: NDA PombalCB Penafiel, às 15h00.
CN INICIADOS FEMININOS, 2.A DIVISÃO:
Quinta Nova-Colégio João de Barros, às
10h30; Fuas Roupinho-Quinta Nova, às
14h30; Colégio João de Barros-Fuas
Roupinho, às 17h00.

FUTSAL
2.A DIVISÃO AFL: Alvorninha - Raposos
(17h00); Concha Azul - Foz de Arelho
(18h30); Vidais - Gaeirense (18h00).

1.A DIVISÃO FEMININOS AFL:
Garecus/Santiais (16h30); D. Fuas - Casal
Velho (16h00); Ribafria - Pederneirense
(15h00).

I

1.A DIVISÃO FEMININOS AFL: Vila Cã Avelarense (17h00); Carreirense - Ilha
(19h00); Arnal - Maçãs D. Maria (18h30);
S. Bento/Arrabal - Antões (21h00); Quinta
do Sobrado - Usseira (19h30); Amarense Portomosense (19h00); Usseira Martingança (19h00).

I
I

DOMINGO

I

HÓQUEI EM PATINS
CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª
DIVISÃO: Juv. Ouriense-Nafarros; HC
Turquel-Parede, às 21h00; Biblioteca-HC
Tigres, às 20h00; Santa Clara-Stella
Maris, às 18h00.

DIVISÃO DE HONRA AFL: Anços Mendiga (19h00) Casal Velho - Planalto
(21h00); S. Bento/Arrabal - Arnal (20h30);
Ribeirense - Santa Eufémia (21h00).

CAMPEONATO NACIONAL SENIORES
FEMININOS: Boliqueime-HC Turquel, às
17h00.

1.A DIVISÃO AFL: Santiago da Guarda -

CAMPEONATO NACIONAL DE

FUTEBOL
LIGA ZON SAGRES: U. Leiria - Naval
(20h15).
LIGA ORANGINA: Fátima - Santa Clara
(16h00).
CAMPEONATO NACIONAL DA 3.ª
DIVISÃO: Alcochetense - Caldas;
Sintrense - Peniche; Marinhense - Tocha;
Bombaralense - Crato (16h00).
DIVISÃO DE HONRA INICIADOS AFL:
Beneditense A - U. Leiria B; Vieirense A Guiense; Peniche - GRAP; Portomosense Caranguejeira - Ansião - SL Marinha A;
Nazarenos - Alcobaça (10h30).
I

1.A DIVISÃO INICIADOS AFL: Almagreira
- Pombal B; Pelariga - Monte Real;
Alvaiázere - Carnide;

HÓQUEI EM PATINS
CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADOS: Benfica-HC Turquel, às
13h15.
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Jornada Técnica
com Rui Santos
aassociação de andebol da ilhaterceira promove amanhã,
sábado, nas instalações da escola Básica e integrada dos Biscoitos, a denominada iii Jornada técnica, desta feita subordinada
ao tema “técnica individual Ofensiva”, evento destinado aos
treinadores da modalidade,professores,alunos da opção técnica
de desporto e outros interessados.
O ex-diretor regional do Desporto e antigo treinador da
equipa de andebol do sporting Clube da Horta, rui santos,
será o preletor da iniciativa, a qual alberga uma componente
teórica (15:30/16:00) e uma prática (16:00/17:00).
Por outro lado, está a decorrer no pavilhão da escola Básica
e integrada dos Biscoitos o torneio regional de infantis Masculinos, em andebol, certame que reúne o sporting Clube da
Horta, Grupo Desportivo dos Biscoitos, GDCP arrifes,aCDr
Graciosa e Clube Desportivo “Os Marienses”.
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Título de andebol decidido amanhã?

FC Porto procura o «tri» em Águas Santas
O FC Porto está a uma vitória de conquistar o terceiro
campeonato consecutivo e Ricardo Moreira pretende alcançar esse objetivo já amanhã,
no jogo com o Águas Santas,
que terá lugar na Maia. O
ponta direita dos «dragões»,
que esteve em evidência no
jogo com o Sporting (31-27),
ao apontar 15 golos, está consciente que “o objetivo traçado
no início da época está per-

DR

«Tri». FC Porto quer festa

to” e pretende alcançá-lo “o
mais cedo possível”. “É sempre bom depender apenas de
nós para conquistar o título.
Faltam três jogos e estamos
apenas a uma vitória de o
assegurar matematicamente
o que é uma margem muito
confortável”, reconheceu Ricardo Moreira.
O jogador reconhece que
o plantel sente que o título
está próximo, mas não entra

em euforias por antecipação
e encara os jogos que faltam
com o mesmo sentido de responsabilidade e respeito pelos adversários. Em jeito de
balanço da época, Ricardo
Moreira considera que o FC
Porto foi, à imagem das últimas épocas, a equipa mais regular: “Nos últimos três ano
terminamos as fases regulares na primeira posição”,
justificou.
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Andebol
3.ª Divisão - Zona Centro (fase de apuramento)

Continua no topo da tabela classificativa

ABC de Nelas derrotado
na Marinha Grande
mantém terceiro lugar
SIR 1.º DE MAIO

26

Ricardo Gomes, Paulo Oliveira (3), João Monteiro (2), Fábio Rodrigues (6),
Filipe Nunes (6), Bruno Figueiredo,
Bruno Nunes (4), Tiago Almeida, João
Sousa, Pedro Gomes (2), Carlos Arrimar (3) e André Ramos
Treinador: António Santos

ABC DE NELAS

Jogo no Pavilhão Escola Nery Capucho,
da Marinha Grande
Assistência: Cerca de 50 pessoas
Árbitros: Nuno Marques e João Correia
Oficial de Mesa: Rosa Ponte
Resultado ao intervalo: 12-11
Cartões amarelos: João Monteiro,
Fábio Rodrigues, Pedro Gomes, Luís
Gonçalves, Luís Sousa e Marco
Oliveira. Esclusões de 2': Filipe Nunes,
Bruno Nunes, Tiago Paiva, Luís Sousa
(2 vezes) e Marco Oliveira.

Foi uma partida bastante
equilibrada, com ambas as
equipas a tentarem aproveitar
os erros atacantes e defensivos
dos adversários, mas cada uma
a cometê-los, em demasia.
Desde o início que se percebeu que o SIR 1.º de Maio Imosonho, não ia ter uma tarefa fácil, já que a resposta dos nelenses era pronta e eficaz, jogando com rapidez na execução de transições ofensivas.
De facto, com a movimenta-

Académico de Viseu
na luta pela liderança
Após quatro jornada
já cumpridas, o Tondela
Andebol Clube é a única
equipa da região que
bater-se pela manutenção,
ocupando, nesta altura,
uma das posições
de descida

23

Paulo Vilarinho, Luís Gonçalves (2), Diogo Ferreira, Renato Pereira, Avelino
(1), Luís Ferreira (1), João Fernandes
(3), Daniel Pinto, Tiago Paiva (3), Luís
Sousa (11), Tiago Barata e Marco
Oliveira (2).
Treinador: Artur Ferreira

ABC de Nelas somou segunda derrota

Luís Sousa foi o melhor
marcador da partida com 11 golos

ção de Luís Sousa, um dos jogadores que deu muita dor de cabeça ao conjunto da casa e que
marcou quase metade dos
golos da sua equipa, o ABC de
Nelas mostrou que poderia
regressar a casa com a vitória.
É que os locais cometiam
muitos erros e a eficácia dos
beiraltinos fazia-se sentir. No
entanto, nos períodos mais
críticos do desafio, os 'videiros'
acabaram sempre por dar a volta por cima.
Mas não foi, na realidade, fácil chegar ao fim com a vantagem, pois o conjunto orientado
por Artur Ferreira continuava a
pressionar no contra-ataque e a
defesa marinhense parecia
pouco coesa, não acertando na
marcação aos atletas mais influentes do ABC de Nelas.
Apesar da arbitragem também não ter ajudado, decidindo-se por faltas que não existiam, ficou a ideia de que ambos
os conjuntos estão na prova
para cumprir calendário, pois a
manutenção está assegurada.

SILVINO CARDOSO
silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Depois de ter perdido na Marinha Granda frente à equipa do
SIR 1.º de Maio, o Académico
Basket Clube (ABC) de Nelas
deixou 'fugir' o Académico de
Viseu, enquanto viu aproximar-se a Associação Académica
de Coimbra na 'guerra' pelo terceiro lugar.
Na realidade e como se esperava, o Académico de Viseu recebeu e bateu, sem grandes dificuldades, o 'lanterna vermelha',
o Núcleo Desportivo de Andebol de Pombal, continuando na
perseguição ao líder que foi anfitrião dos nelenses e conseguiu
os três pontos em disputa.
O ABC de Nelas que teve em
Luís Sousa o seu marcador de
serviço não evitou o desaire
frente aos 'vidreiros', por três
golos de diferença, mas manteve a posição na tabela.
Foi uma derrota que não incomoda muito a turma da
região do 'Coração do Dão' que
continua, tranquilamente, na
zona da manutenção, o princi-

Apesar de derrotada, a equipa do Núcleo Desportivo de Andebol de Pombal nunca baixou os braços

pal objectivo do clube para a
presente época e que, praticamente, já foi atingido.
O Tondela Andebol Clube
teve a sua jornada de descanso,
o que quer dizer que não pontuou, tendo visto o Pombal a
apanhá-lo, pontualmente, no
fundo da tabela.
Ambas as equipas estão na
zona da despromoção e, apesar
de matematicamente estarem
ainda na luta pela permanência, a realidade é que a sua
situação é complicada e, dificilmente, vão ter a possibilidae
de evitar a descida.
Dérbi no sábado
Neste sábado, o Tondela Andebol Clube vai receber o Académico de Viseu e será, sem dúvida, uma das cartadas decisivas. Caso não vença, a turma

comandada pela dupla Luís
Cardantas/Nasko Apostolov, ficará em posição ainda mais crítica. Esta partida constitui um
dérbi e neste duelo, ultimamente, os tondelenses têm levado a melhor como aconteceu
na primeira fase.
Foi, então, uma derrota que
poderá ter contribuído, e muito,
para o não apuramento dos
academistas para a fase da subida. Assim, não admirará que a
turma comandada por João José queira desforrar-se desse desaire o que, diga-se, complicará
ainda mais a tarefa do TAC.
O ABC de Nelas recebe no
seu reduto a Associação 20 km
de Almeirim e a ordem é vencer para conseguir manter-se na
corrida e chegar ao final da segunda fase num dos lugares do
pódio.

RESULTADOS
4.ª JORNADA
Batalha AC-Albicastrense

34-31

20 km Almeirim-Ac. Coimbra 24-29
SIR 1.º de Maio-ABC de Nelas 26-23
Ac. Viseu-NDAM Pombal
35-29
CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS
SIR 1.º de Maio

P

4 3 1 0 116-91 35

Ac. Viseu

4 3 0 1130-116 32

ABC Nelas

4 2 0 2107-110 29

Ac. Coimbra

4 2 1 1110-104 28

20 Km Almeirim 3 1 1 1 81-78 26
Batalha AC

3 1 0 2 67-85 24

Albicastrense

4 1 1 2122-132 24

Tondela AC

3 0 0 3 72-86 19

NDAM Pombal

3 1 0 2 93-96 19

PRÓXIMA JORNADA
Tondela AC-Ac. Viseu; NDAM Pombal-SIR
1.º de Maio; ABC de Nelas-20 km de Almeirim; Ac. Coimbra-Batalha AC.
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Andebol

Benfica venceu Águas Santas
O Benfica recebeu e venceu o Águas Santas por
34-25, em encontro que encerrou a sétima jornada da
fase final do campeonato de andebol e isolou-se na
segunda posição, com mais dois pontos que o Madeira
SAD, mas já com menos quatro que o líder FC Porto.
Na próxima jornada, a disputar sábado, o ABC
recebe o Benfica, o FC Porto visita o Águas Santas e
o Madeira SAD faz o mesmo ao Sporting.
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Semana de andebol em Fafe
de 22 a 28 de Agosto
O campo de férias da semana do andebol Fafe 2001
decorre de 22 a 28 de Agosto, no Complexo Turístico de
Rilhadas. Diversos eventos e actividades vão animar a
semana do andebol, entre os quais uma feira do andebol, uma gala, um torneio e um campo de férias.
O Torneio de Portugal vai ter lugar nos dias 25, 26,
27 e 28 de Agosto e vai ser disputado por seis equipas
de seniores masculinos, nacionais e internacionais. As
inscrições estão abertas e terminam a 30 de Junho de
2011, com um custo de 200€ + IVA, por participante.
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Paula Silva defende novo rumo para o Xico Andebol

{“É PRECISO UMA PESSOA A TEMPO INTEIRO
QUE SE DEDIQUE À ANGARIAÇÃO DE APOIOS...”}
a um mês de abandonar a presidência do xico andebol, paula silva explica os motivos que conduziram à sua decisão de
não se recandidatar e conta como correram as negociações com o vitória.
EA Que factores pesaram
na sua decisão de não se
recandidatar?
PS Essencialmente cansaço. O
resto da direcção também não
mostrou vontade em continuar.
Em conjunto, chegamos à
conclusão que o Xico Andebol
precisava de uma reviravolta,
de um novo rumo.
EA A actual direcção já não
tinha a força necessária
para dar esse novo
impulso?
PS A questão nem é tanto
essa. Dos sete elementos que
compõem a actual direcção,
apenas eu e um outro elemento, tínhamos alguma experiência no dirigismo desportivo.
Neste momento, somos os únicos a aguentar o barco. Daí o
cansaço. Os restantes elementos têm uma vida profissional
a gerir. A actual situação
económica não está fácil e não
é possível extrair rendimentos
do trabalho que desenvolvemos
nesta casa. As pessoas têm que
se dedicar às suas profissões.
Gerir as duas coisas nem
sempre é possível. O Xico
precisava de uma pessoa que
dedicasse os seus esforços de
forma exclusiva, dedicando o
seu tempo à busca de apoios
publicitários.
EA O falhanço das
negociações com o Vitória
precipitou a sua decisão?
PS De maneira alguma. Se
o Xico passasse a integrar o
Vitória, nunca garanti que
que acompanharia a transição.
Essa era uma imposição do
Vitória, não minha.
EA O que foi proposto ao
Vitória?
PS Não apresentamos
nenhuma proposta concreta.
Partimos para as conversações
de espírito aberto, mas com a
preocupação de manter o pavilhão para uso essencialmente
do Xico. O presidente Emílio
Macedo, na altura, mostrou-se
receptivo, uma vez que se trata
de uma estrutura já montada,
bastando integrá-la no seio das
modalidades do Vitória.
Tivemos duas ou três reuniões,
na tentativa de evitar o encerramento do Xico. Na direcção,
entendemos que a melhor
solução seria a integração
numa estrutura maior, no caso
o Vitória. Entre os sete já

existia o sentimento que muito
dificilmente haveria condições
para continuarmos.

ou às posições assumidas pela
CMG, simplesmente essa não
é a nossa realidade.

EA Que motivos levaram
ao fracasso das
conversações?
PS Nas primeiras conversas,
Emílio Macedo mostrou grande
receptividade à ideia, afirmando que iria ponderar essa possibilidade. Na minha opinião,
creio que nunca pensou profundamente sobre a matéria. Não
estou muito ligada à realidade
do Vitória, mas as notícias que
vêm a público dão conta de
algumas dificuldades nas
modalidades do clube e isso
pode ter contribuído para que
as conversações não tenham
chegado a bom porto. Outro
ponto que não era comum aos
dois clubes era a relação com
a Câmara Municipal de
Guimarães [CMG]. É sabido
que as relações entre o Vitória
e a autarquia não são as melhores, neste momento. Mas, na
óptica do Xico, sempre contamos com a disponibilidade de
António Magalhães para nos
receber e sempre tivemos
acesso aos apoios possíveis.
Não podíamos concordar com
essa visão. Não pretendo retirar razão às queixas do Vitória

EA Na sua opinião essa
diferença de posições
poderá ter pesado na
decisão final?
PS Não, até porque nunca
revelei qual a posição do Xico

ao presidente Emílio Macedo.
Alguns elementos da direcção
concordavam com essa visão,
mas pessoalmente nunca revelei o que pensava. Eu nunca
poderia dizer mal da Câmara,
porque não tenho razão de
queixa. Pelo contrário! A
autarquia tem sido um aliado
do Xico Andebol a 100 por

“ A autarquia tem sido um aliado
do Xico a 100 por cento. O corte
dos subsídios complica a nossa
actuação, mas é compreensível
face à actual conjuntura (...)”

cento. O corte dos subsídios
complica a nossa actuação,
mas é compreensível face à
actual conjuntura. Para além
disso, afectam toda a gente,
pelo que não se pode falar em
diferença de tratamento. O
corte do subsídio camarário,
em cerca de 50 por cento, também pesou na nossa decisão
de não nos recandidatar. Face
a essa diminuição, aumenta a
necessidade de ter uma pessoa,
a tempo inteiro, à frente do
clube que desenvolva contactos
tendo em vista a angariação
de receitas publicitárias.
EA Sai com o sentimento
de dever cumprido?
PS Enquanto presidente, saio
com o sentimento de missão
cumprida. Se calhar podia
ter feito mais, mas o balanço
é francamente positivo.
EA No entanto, houve
algo que gostaria de ter
alcançado, mas que não
conseguiu?
PS Captar mais atletas para
a formação. E ter mais público
a assistir aos jogos. Foi algo
por que sempre me bati, mas
que não consegui alterar. Cada
vez mais, falta uma cultura de
Andebol em Guimarães.
>>>

{“É PRECISO UMA PESSOA A TEMPO INTEIRO QUE SE DEDIQUE À ANGARIAÇÃO DE APOIOS...”} u Cortes nos subsídios pesaram na decisão

Página 13

Expresso do Ave
ID: 35335682
>>>
{“É PRECISO UMA PESSOA A TEMPO
INTEIRO QUE SE DEDIQUE À
ANGARIAÇÃO DE APOIOS...”} (cont.)
EA O facto de Rui e Nuno
Silva, seus filhos, terem
saído do Xico, pesou na sua
decisão?
PS De forma alguma. Aliás,
tenho a certeza de que um dia
irão voltar a esta casa. Apesar
de não vestirem as cores do
Xico, continuam a acompanhar
e a sofrer pela equipa. Não
perdem um jogo.
EA

Acredita que irá surgir
algum candidato à
presidência do Xico
Andebol?
PS Acredito sim. A minha
preocupação, para além de
manter a equipa sénior na
primeira divisão, é garantir a
continuidade do Xico. Abrindo
um pouco o jogo, não sei se
não farei parte dessa nova
direcção. Não sendo eu a
presidente, não sendo a
principal responsável, poderei
prestar o meu apoio.
EA

Tem indicações nesse
sentido?
PS Existem movimentações
nesse sentido. Tenho conhecimento de uma lista que poderá
avançar, mas se houvesse mais
que uma seria adorável. Essa
lista está já no terreno, a
estudar a possibilidade de
avançar. Entre avanços e recuos que têm marcado essa lista,
actualmente a probabilidade
de avançar de facto, está
perto dos 90 por cento. Não é
fácil, devido ao passado do
Desportivo Francisco de
Holanda (DFH), que nós
herdamos, construir uma
equipa que esteja disposta a
associar-se ao Xico. Há pessoas
que ainda dizem que a passagem dos direitos desportivos
foi uma fraude. De maneira
nenhuma! Foi tudo feito dentro
da legalidade, naquela que era
a única forma de manter vivo
o Andebol do Francisco de
Holanda.
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manutenção. Não podemos
pagar aos atletas e então
construímos a nossa equipa
com recurso à formação e
àqueles jogadores que os
grandes clubes não querem.
Este ano, a maioria dos atletas
são de fora e não conhecem a
forma de estar do Xico. Fala-se
muito da parte financeira, mas
para mim existem problemas
financeiros, quando existem
grandes dívidas. Temos as
contas em dia.

entanto, acredito é preciso
envolvê-los mais, à imagem
do que acontecia há uns anos
atrás.

EA A participação nas
competições europeias
teve um impacto negativo
nas contas?
PS Agrava sempre, porque
não constava do orçamento.
Pensávamos que iríamos
apenas jogar uma eliminatória,
nunca pensámos jogar uma
segunda. Tudo se resolveu. Há
sempre alguém que nos dê a
mão. Em última análise, os
prejudicados são sempre os
atletas. Em vez de receber um
prémio melhor, recebem algo
pior. Quem assumir as rédeas
do Xico Andebol não terá
dívidas para pagar. Os esforços
desta direcção vão nesse
sentido.

EA Neste momento, o que
mais interessa ao Xico é a
estabilidade directiva?
PS Sim, mesmo para a
equipa sénior penso que seria
importante. Nota-se que estão
um pouco perdidos. É natural
que se questionem quanto ao
futuro, mas já lhes fiz saber
que existe uma lista que
deverá avançar.

EA Como se estrutura
financeiramente o clube?
PS Tendo em conta o corte
nos subsídios da Câmara, foi
preciso recorrer a outras
estratégias. A pessoa que
encabeça a lista propõe que
haja um elemento a tempo
inteiro que vá gerindo o clube
e que tenha tempo para
desenvolver contactos com
possíveis patrocinadores,
organizar eventos… arranjar
novas e diferentes fontes de
receita para dar continuidade
ao projecto. Importa que essa
pessoa dê um sinal o mais
depressa possível. A próxima
semana [esta] seria o ideal,
para em seguida realizarmos

EA Na sua opinião, as
forças da cidade fizeram o
possível para preservar o
clube, ou podiam ter feito
mais?
PS Atendendo à realidade,
acredito que fazem o que
podem. A situação económica
é muito adversa.

“ Há pessoas que ainda dizem
que a passagem dos direitos
desportivos foi uma fraude.
De maneira nenhuma! Foi tudo
feito dentro da legalidade (...)”
“ A pessoa que encabeça a lista
propõe que haja um elemento a
tempo inteiro que vá gerindo o
clube e que tenha tempo para
contactos com patrocinadores (...)”
uma assembleia geral.
EA

Quem é essa pessoa?
Neste momento, não tenho
autorização para revelar a
identidade. Posso adiantar
que é uma pessoa conhecida
na cidade e com muita
experiência no associativismo
local. Acredito que na próxima
semana [esta] será possível
fazer uma conferência de
imprensa para apresentação
do candidato e da lista.
PS

EA

Se não existisse a

perspectiva dessa lista,
poderíamos estar perante
o fechar de portas do Xico
Andebol?
PS Não acredito que isso
chegasse a acontecer. É muito
bom estar do lado de lá, ser
pai na assistência. Quando
anunciei a minha intenção de
abandonar, os pais revelaram
preocupações. Penso que se
fosse necessário, apareceriam
sete pais para dar continuidade ao projecto. Os pais
continuam a ser uma base
importante para o Xico. No

EA Nota-se que a equipa
tem sido muito afectada
por essa incerteza…
PS É óbvio que não fica
indiferente, mas acho que o
problema já vem de trás. A
equipa nunca se encontrou.
Faltou também algum
entrossamento entre o técnico
e os jogadores e vice-versa.
Falta a base da formação,
falta o espírito de equipa.
São poucos os jogadores de
Guimarães e, por isso, o
Xico diz-lhes pouco.
EA O Xico Andebol luta
ainda pela manutenção.
Quais são as suas
expectativas?
PS Acredito que se
ganharmos à Académica
de São Mamede [facto que
se concretizou no sábado]
garantiremos a manutenção
na primeira divisão. \

texto // Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

EA As dívidas dos DFH
continuam a pesar sobre
o actual Xico?
PS A maioria das dívidas foi
liquidada, falta apenas uma
pequena parte relativa à água.
EA Tendo em conta a
difícil situação financeira
e desportiva do clube,
acredita que isso possa
desencorajar potenciais
candidatos?
PS Em termos desportivos, o
ano passado é que foi anormal.
O campeonato do Xico Andebol
é lutar para não descer. O
normal é andar no fundo da
tabela, tentando garantir a

{“É PRECISO UMA PESSOA A TEMPO INTEIRO QUE SE DEDIQUE À ANGARIAÇÃO DE APOIOS...”} u Xico Andebol tem as contas em dia
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Paula Silva vai sair

{XICO ANDEBOL PRECISA
DE UM NOVO RUMO}
um mês antes da saída, a presidente defende
uma nova estratégia para o clube que permita
captar novas fontes de financiamento. \\20-21
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Xico vence adversário directo por larga margem

{MANUTENÇÃO É UMA REALIDADE
CADA VEZ MAIS PRÓXIMA}
O jogo entre Xico
Andebol e Sao Mamede antevia-se preponderante na luta
pela manutenção. A equipa
que perdesse estaria um passo
mais próxima da desproporção.
Era, por isso, um jogo com
pressão para as duas equipas.
Aí, o Xico foi bem mais forte
e alcançou um triunfo folgado
por 35-28, garantindo praticamente o objectivo desejado: a
manutenção no principal
escalão do Andebol português.
Desde o início da partida, que o Xico, a jogar em
casa, revelou estar mais forte.
O São Mamede, por seu turno,
revelou sempre grandes
dificuldades em equilibrar as
operações. Aos 20 minutos da
primeira parte, os pupilos de
Nuno Santos haviam já
alcançado uma vantagem confortável de sete pontos (12-5).
Se bem que, até à saída para
os balneários, o São Mamede
tenha conseguido encurtar
distâncias (17-12).
Com uma vantagem

considerável no marcador, a
formação vimaranense regressou para a segunda parte com
a intenção de controlar o
desenrolar dos acontecimentos.
E, de facto, conseguiuo durante os primeiros quinze
minutos do segundo. No entanto, o São Mamede tinha outros
planos. Paulatinamente, a
equipa de Infesta encetou uma
recuperação, que a deixou a

três golos do Xico. Foi nessa
altura que soou o toque de
alarme no seio da formação de
Guimarães, que mais uma vez
aumentou a diferença e conquistou uma vitória tranquila.
O próximo jogo do Xico
Andebol realiza-se a 14 de
Maio, frente ao São Bernardo,
equipa que também luta pela
promoção. Em caso de triunfo,
o Xico sela a permanência. \
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Andebol
Casa do Povo da Vacariça

Minis Femininos – Campeonato Regional
AA Espinho, 19 – CP Vacariça, 6

N

a deslocação a Espinho para defrontar a Académica local, a equipa
da Vacariça saiu derrotada por 19-6. Contra um adversário que já
havia sido derrotado na primeira volta, as bairradinas exibiramse a um nível muito inferior ao que já foram capazes de realizar esta
época. Na defesa, as visitantes mostraram uma atitude demasiado passiva
e não foram capazes de segurar a primeira linha da equipa local, permitindo
inúmeros remates que deram em golo. Na transposição para o ataque, os
erros técnicos sucediam-se com a equipa da Vacariça a mostrar-se incapaz
de manter a bola na sua posse. Com este resultado a Vacariça foi
ultrapassada pela AA Espinho e caiu para o 5.º lugar da prova.
Representaram a Vacariça: Tatiana Martins (2 golos), Carolina Correia
(cap.), Ana Jesus (1 golo), Mariana Lopes, Ana Simões (6 golos), Matilde
Simões, Beatriz Vieira, Maria Alves, Anaís Silva e Íris Ferreira. Treinador:
José Carlos Silva.

muitas falhas técnicas a serem aproveitadas pela Vacariça em sucessivos
contra-ataques. O resultado de 12-9 ao intervalo mostrava a magra
vantagem de 3 golos do poderoso São Bernardo, que se esperava mais e
melhor.
A Vacariça não conseguiu impor-se na segunda parte, sofrendo muitos
golos sem conseguir dar resposta e, aos 40 minutos, o diferencial era de
11 golos. Na parte final do jogo, nasceu em campo uma nova equipa da
Vacariça, decidida a não vender barata a vitória, mesmo lutando contra
todas as adversidades, como o cansaço e o calor que se fazia sentir no
pavilhão. O resultado final de 29-20 muito dignifica os jovens praticantes
da Bairrada.
Jogaram e marcaram: Bruno Dias, David Breda (3 golos), Vasco
Correia (2 golos), Pedro Oliveira, Francisco Fernandes (3 golos), Luís
Pereira (4 golos) e Ricardo Ferreira (8 golos).

CP Vacariça, 15 – Pateira, 0

A

Pateira não se apresentou ao último jogo do Campeonato Regional
de Iniciados Masculinos agendado para 30 de Abril. A falta de
comparência atribui directamente uma vitória de 15 golos.

Vacariça na final do regional
Minis Masculinos – Campeonato Regional
– Fase Complementar

São Bernardo, 47 – CP Vacariça, 1

N

a deslocação a São Bernardo para defrontar o líder do campeonato,
a turma da Vacariça foi cilindrada por 47-1. Ainda numa fase
embrionária de jogo, os atletas da Vacariça depararam-se com
uma defesa fortíssima do adversário, que defendeu individualmente os
jogadores da Bairrada. Desta forma foi impossível aos pequenos atletas
da Vacariça romperem a barreira defensiva do adversário. A aventura e
descoberta do andebol continua até Junho para este pequenos atletas.
Representaram a Casa do Povo da Vacariça: Bruno Marques, Rafael
Mateus, Vasco Cruz, Sandro Robalo (1 golo), Gonçalo Melo, Miguel
Fernandes, Ricardo Simões, Tomás Maia, Artur Yurchuk e Diogo Cabral.
Treinador: José Carlos Silva.

Minis Masculinos – Campeonato Regional
– Fase de Apuramento

CP Vacariça, 25 – São Paio Oleiros, 11

E

m jogo da 8.ª Jornada da Fase de Apuramento do Campeonato
Regional de Minis Masculinos, a equipa da Casa do Povo da
Vacariça recebeu a equipa do São Paio de Oleiros.
O jogo começou bem para a nossa equipa, com um sistema defensivo
muito forte e coeso não permitindo ao adversário muitas oportunidades
para finalizar, e apenas de prmeira linha conseguiam causar algum perigo.
No ataque, a nossa equipa esteve muito bem, embora com muitos passes
falhados que iam reduzindo a velocidade do ataque conseguimos finalizar
a maior parte das oportunidades de golo, e desta feita chegámos ao intervalo
a ganhar 13-4.
Na segunda metade da partida, a equipa técnica pediu aos atletas que
aumentassem o ritmo de jogo, com ataques rápidos e contra ataques
sempre que possível, tudo isto foi cumprido o que nos deixou contentes,
criámos bastantes oportunidades mas desta vez falhámos mais do que
concretizámos, não conseguindo assim aumentar ainda mais a diferença
no marcador. Foi um jogo muito bom e os atletas estão de parabéns.
Neste jogo estiveram presentes e jogaram os seguintes jogadores:
Bruno Lucas (2 golos), Fábio Santos (3 golos), Leandro Branco, João
Marques, Pedro Lopes (7 golos), Rafael Campar (7 golos), Markin
Anatolievich (1 golo), João Silva, Rafael Silva (4 golos) e Miguel Pereira
(1 golo).

O

s iniciados da CP Vacariça qualificam-se em 2.º lugar da série,
passando à fase final do Campeonato Regional de Iniciados
Masculinos com o 1.º classificado, São Bernardo, e os dois
apurados da série A, Feirense e Estarreja.

Juvenis Masculinos – Campeonato Regional

CP Vacariça, 21 – São Bernardo, 38

N

a última jornada Campeonato Regional Juvenis Masculinos P.O.
03 da série B, a Casa do Povo da Vacariça recebeu no seu pavilhão,
esta quarta-feira, a máquina andebolista do São Bernardo. A
grandiosidade dos jovens praticantes da Bairrada foi vista em campo
quando impuseram um ritmo de marcar passo ao adversário ávido por
golos. Estavam em campo duas realidades bastante diferentes de atletas,
com a superioridade dos aveirenses a tardar a chegar, o que permitiu à
Vacariça fazer o jogo com alguma tranquilidade durante a primeira parte,
marcando golos com requinte e qualidade face ao fortíssimo adversário.
O intervalo foi a paragem ideal para o São Bernardo ligar os motores
e chegar à segunda parte do jogo a todo o vapor. A Vacariça só consegue
parar a demolidora máquina aos cinquenta minutos de jogo, mas a tempo
de deixar todos os que assistiram a esta partida que podem ser pequenos
e jovens praticantes mas têm uma enorme vontade de dar a volta por
cima. O resultado final mostra o favoritismo do São Bernardo ao vencer
por 38 – 21.
Jogaram e marcaram: Pedro Melo (4 golos), Bruno Dias, David Breda
(2 golos), Vasco Correia, Pedro Oliveira (2 golos), Francisco Fernandes
(1 golo), Luís Pereira, Ricardo Ferreira (7 golos), Luís Almeida (1 golo),
Filipe Quintas (1 golo), Carlos Pereira e Jorge Lopes (3 golos).

Juvenis da Vacariça em 4º lugar

O

s juvenis da Casa do Povo da Vacariça qualificam-se no 4.º lugar
do Campeonato Regional de Juvenis. Esta classificação é uma
óptima posição para a primeira equipa de Juvenis que compete
neste escalão. O 4.º lugar tem sabor a campeão tendo em conta que o
plantel de Juvenis é constituído na sua maior parte por atletas do escalão
inferior. Estes jovens andebolistas são verdadeiras promessas que tornam
possível a continuidade de um projecto saudável e com visível
continuidade do andebol na Bairrada.
A Casa do Povo da Vacariça está a ganhar naturalmente o seu espaço
no panorama do Andebol nacional como um bom exemplo de formação
na modalidade.

Iniciados Masculinos – Campeonato Regional
– série B

São Bernardo, 29 – CP Vacariça, 20

N

o passado dia 25 de Abril, a equipa dos Iniciados da Vacariça
deslocou-se ao magnífico pavilhão do São Bernardo para realizar
o jogo mais difícil desta época, e que decidia, também, quem seria
o campeão regional de Iniciados Masculinos da série B. Os bairradinos
apresentaram-se em campo apenas com sete jogadores devido à época
festiva da Páscoa.
O adversário tem mais de 20 jogadores neste escalão, fazendo uma desigual
gestão de atletas, permitindo opções de substituição no jogo com muita
qualidade.
O jogo esteve bastante equilibrado durante a primeira parte, com
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ANDEBOL
AAC convida atletas para formar equipa sénior
O Águeda Andebol Clube (AAC) dirige um convite “a todos os atletas interessados em
integrar uma eventual equipa de seniores” para a época de 2011/2012, a comparecerem
aos treinos, que se realizam todas as sextas-feiras, pelas 20h30, no Pavilhão da LAAC, em
Aguada de Cima.
“Só com a participação de um número razoável de atletas e de apoios poderemos levar
a cabo a criação deste escalão, tão importante para o concelho de Águeda, pois tal requer
um esforço monetário e logístico assinalável por parte do clube”, refere Eduardo Coelho,
presidente da direcção do AAC.
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