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6  Desporto adaptado - Rovisco 
Pais. A 1.ª jornada do Campeonato Na-
cional de Andebol em Cadeira de Rodas 
realiza-se hoje, entre as 09H00 e as 18H00, 
no Pavilhão Desportivo “Os Marialvas”, em 
Cantanhede.  
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 16.ª Jornada da Liga ZON Sagres:
Arouca-Sporting, 20h15, Arouca
(SportTV Live). • 25.ª Jornada da
Liga2: Moreirense-UNIÃO DA MA-
DEIRA, 16h, Moreira de Cónegos.
Tondela-Acad. Viseu, 15h. Desp.
Aves-Farense, 15h. Trofense-Spor-
ting B, 16h (SportTV2). Braga B-Co-
vilhã, 18h. Portimonense-Benfica B,
18h (SportTV Live). • Camp. Regio-
nal 1.ª Divisão: Santo da Serra-San-
tana, 16h.
Santacruzense-Carvalheiro, 17h15.
Andorinha-Choupana, 17h15. •
21.ª Jornada 1.ª Divisão Junio-
res/Zona Sul: Benfica-NACIONAL,
15h, Seixal. • 8.ª Jornada do Tor-
neio de Infantis (Futebol de 7),
10h/12h30. • 20.ª Jornada de “La
Liga”: Real Bétis-REAL MADRID,
15h (SportTV1). • Campeonato Afri-
cano das Nações (CAN2014), na
África do Sul, até 1 de Fevereiro. •
Treino do Nacional, 10h30, Chou-
pana (Fechado). • Treino do Marí-
timo, 10h, Santo António. Viagem à
tarde para Lisboa. • Treino do Marí-
timo B, 9h, Santo António.
ANDEBOL
• 1.ª Divisão: Belenenses-MADEIRA
SAD, 18h, Restelo. • 2.ª Divisão
/Zona Norte: MARÍTIMO-São Paio
Oleiros, 15h, Pav. Marítimo.
BASQUETEBOL
• Liga Masc.: CAB-MADEIRA-Vitória
de Guimarães, 15h30, Pav. CAB,
Nazaré. • Liga Fem.: Quinta dos
Lombos-CAB, 17h, Carcavelos. •
Treino da Selecção Regional Sub-
16 Fem., 9h30/11h, Pav. CAB.
VOLEIBOL
• Divisão A1 Masc.: MARÍTIMOGui-
marães, 13h, Pav. Marítimo.
ATETISMO
• Camp. Regional Absoluto de In-
verno, Ribeira Brava. Hoje, 9h45 /
12h30, RG3, 15h/18h15, R. Brava.
JUDO
• 1.º Torneio de Benjamins, 9h30, e
Camp. Individual de Juniores, 10h,
“Dojo” da Escola da APEL.
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Madeira SAD
com jogo difícil
frente ao Belenenses
O campeonato nacional da 1.ª divi-
são de andebol está de regresso
após uma paragem motivada pelos
trabalhos das selecções nacionais.
A 18.ª jornada, integralmente dispu-
tada hoje, leva o Madeira SAD até à
casa do Belenenses, às 18h00. Um
jogo difícil para a equipa de Sandra
Martins que está obrigada a vencer
para chegar aos seis primeiros
(grupo A da fase final). O Sp. Horta é
6.º (33 pts), seguido do Madeira
SAD (29 pts) e Belenenses com
nenos dois pontos. Uma ronda onde
se pode decidir a posição final nesta
1.ª fase.
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DANIEL ROCHA

Sector empresarial público continua a ser uma dor de cabeça para Alberto João Jardim

O passivo do sector público empre-

sarial da Madeira (SERAM) atingiu 

os 3,2 mil milhões de euros no fi nal 

de Setembro de 2013. O valor corres-

ponde a cerca de metade do total da 

dívida pública da região (6500 mi-

lhões) e ao dobro do seu orçamento 

daquele ano (1600 milhões).

No fi nal do terceiro trimestre do 

ano passado, segundo o último re-

latório publicado periodicamente 

por determinação do Programa de 

Ajustamento Económico e Financei-

ro (PAEF) da região, o capital pró-

prio do SERAM cifrou-se nos 411,7 

milhões. Este resultado implica uma 

deterioração dos capitais próprios 

de 47 milhões, ou seja, 10,3%, com 

relação ao trimestre homólogo de 

2012, explicada pela variação negati-

va dos resultados transitados.

Das 26 entidades consideradas, 

existem nove com capitais próprios 

negativos. Como confi rma o parecer 

do Tribunal de Contas, esta “situa-

ção de falência técnica é comum” 

às quatro sociedades de desenvol-

vimento (Ponta Oeste, Norte, Me-

tropolitana e Porto Santo), Serviço 

Passivo das empresas públicas 
na Madeira corresponde
a metade da dívida regional

Regional de Saúde, Madeira Tecno-

polo, Águas e Resíduos Sólidos, Em-

presa Jornal da Madeira e Académi-

co Marítimo Madeira Andebol (SAD). 

Além destas, também a Administra-

ção dos Portos (APRAM), a gestora 

do Património Público regional (Pa-

triram) e a Porto Santo Golf Resort 

assumem especial importância no 

apuramento do défi ce e da dívida da 

região, e, obviamente, com efeitos 

nas contas nacionais.

Só as dívidas das empresas do SE-

RAM atingiram os 2480 milhões de 

euros no terceiro trimestre de 2013, 

sendo 1920 milhões respeitante à 

dívida fi nanceira total (dos quais 

1200 milhões de dívida fi nanceira 

com aval) e 563 milhões de dívida 

comercial. 

Como refere o Tribunal de Contas 

(TC), no parecer à conta da Madeira 

relativa a 2012, os resultados líqui-

dos globais continuam a posicionar-

se em registo negativo (menos 62,1 

milhões), não obstante revelarem 

uma melhoria de 16,4% face ao ano 

anterior. No entanto, caso tivessem 

sido reconhecidas nas contas as per-

das com os contratos swap das so-

ciedades de desenvolvimento, o re-

sultado líquido total seria agravado 

em mais 20 milhões de euros, para 

perto de menos 80 milhões.

As reservas emitidas pelo TC no 

parecer apontam para o não reco-

nhecimento nas contas das perdas 

potenciais com as imparidades rela-

cionadas com os projectos de inves-

timento geridos pelas sociedades, 

cujos “históricos de exploração não 

asseguram um retorno sufi ciente”, 

e a consequente sobreavaliação do 

activo não corrente. Referem tam-

bém as “perdas signifi cativas acu-

muladas” de 94,2 milhões com a 

contratação de instrumentos fi nan-

ceiros de cobertura de risco de ta-

xas e juros (dois contratos swap  por 

empresa), resultante da diferença 

entre o valor contabilístico e o justo 

valor daqueles instrumentos. Com 

os swaps contratados pela Electrici-

dade e Administração dos Portos, as 

perdas potenciais acumuladas pe-

las empresas públicas madeirenses 

atingiram os 130 milhões em 2012, 

primeiro ano de vigência do PAEF 

regional.

No fi nal de Setembro, o SERAM 

era composto por 46 empresas, de-

senvolvendo uma delas a sua acti-

vidade no sector primário, 16 no 

secundário e as restantes no sec-

tor terciário. A Região Autónoma 

da Madeira detém participações 

maioritárias (directa ou indirecta-

mente) em 28 empresas e em du-

as a sua participação é de exacta-

mente de 50%. De 2012 para 2013, 

verifi ca-se a redução de 49 para 46 

entidades.

Por imposição do PAEF, o gover-

no madeirense deveria ter alienado 

em 2012, mas não concretizou nesse 

ano nem em 2013, as participações 

em vários sociedades e também 

não procedeu à reestruturação ou 

encerramento de empresas selec-

cionadas.

Finanças públicas
Tolentino de Nóbrega

Sociedades de 
desenvolvimento, 
tecnicamente falidas, 
acumularam “perdas 
significativas” com swaps
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O passivo do sector público 
empresarial da Madeira 
atingiu 3,2 mil milhões de 
euros em Setembro de 2013, 
cerca de metade do total da 
dívida pública da região p21

Passivo de empresas 
públicas da Madeira 
já é metade da dívida
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:.: Leões pressionados - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=863392

/

 
O andebol do Sporting, à procura do título nacional desde a já longínqua temporada de 2000/01, está
a viver uma das melhores épocas dos últimos anos. Mas, hoje (15 horas, no Pavilhão do Casal Vistoso,
em Lisboa), tem uma enorme prova de fogo na receção ao ABC, em clássico da 18.ª jornada do
Campeonato. É que, em caso de vitória, os leões ficam com o caminho aberto para concluírem a fase
regular na liderança, mas, se perderem, entregam o mesmo ouro ao bandido. A tarefa não se afigura
fácil, dado que o ABC, vencedor em Braga (30-29 na 7.ª jornada), foi uma das equipas que conseguiu
roubar pontos à turma comandada por Frederico Santos, treinador que já pode contar com o regresso
do internacional Pedro Solha, recuperado de lesão. Em boa forma, o pivô dos leões, Bruno Moreira,
que esteve nas últimas semanas ao serviço da Seleção, sabe bem a importância do desafio, pois trata-
se de uma autêntica final na luta pelo primeiro lugar:"Vai ser um jogo muito difícil, porque o ABC tem
feito um campeonato muito bom, se compararmos com as épocas transatas. E, em caso de vitória,
pode ascender ao primeiro lugar. Mas, por outro lado, o Sporting lidera, joga em casa e, se vencer,
pode terminar a fase regular isolado no topo da classificação, tendo em conta que as restantes quatro
partidas são teoricamente mais fáceis [os leões ainda terão de defrontar Maia ISMAI(fora), Madeira
SAD(casa), Passos Manuel (f) e ACFafe (c)]. Queremos vencer e conseguir algo que não acontece há
muitos anos." Turma de Braga motivada O lateral-esquerdo Nuno Grilo foi há pouco tempo
companheiro na Seleção de Bruno Moreira, mas, agora, está no lado oposto. O artilheiro do ABC
garante que a sua equipa está motivada para fazer a desfeita aos leões:"Este é um jogo muito mais
importante para o Sporting do que para o ABC, pois o nosso adversário é assumido candidato ao
título. Mas nós continuamos a lutar pelo topo da tabela e a dar continuidade ao bom trabalho até
agora desenvolvido. Não vamos apresentar uma estratégia especial para travar o Sporting, pois a
nossa garra e vontade de vencer é enorme. Se estivermos num bom dia, a vitória pode cair para o
ABC", disse. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Angola soma segunda vitória no CAN de Argel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=454249

/

 
Depois da vitória na estreia frente a Marrocos (29-23), a seleção de andebol de Angola voltou a
triunfar.
Desta feita, os comandados de Filipe Cruz derrotaram a Nigéria por 27-19, numa partida da 2.ª
jornada do Grupo B da XXI edição do Campeonato Africano das Nações da modalidade que está a
decorrer em Argel, na Argélia.
Ao intervalo, a turma angolana já liderava o marcador: 15-10, vantagem que se dilatou na etapa final,
terminando o encontro com um resultado que não deixa margem para quaisquer dúvidas: 27-19.
Sérgio Lopes, com sete golos, foi o elemento mais em foco em Angola.
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ANDEBOL 1
| Redacção | 

O Andebol 1 – campeonato na-
cional de seniores masculinos da
1.ª divisão – está de regresso
após uma paragem motivada pe-
los trabalhos das selecções na-
cionais. E com a realização da
18.ª jornada, que vai disputar-se
integralmente este sábado, muita
coisa pode desde já ficar defini-
da no que respeita à distribuição
das equipas pelos grupos A e B
na fase final. Acresce que o inte-
resse redobra se atendermos a
que neste interregno houve for-
mações que procederam a altera-
ções nos seus plantéis e também
nas equipa técnicas.

O ABC/UMinho defronta o
líder Sporting, no jogo que abre
a ronda. Separadas por um pon-

to, as duas equipas prometem
um jogo equilibrado. Recorde-se
que na primeira volta, em Braga,
o Sporting perdeu por 30-29,
averbando uma das duas únicas
derrotas que soma nesta fase
regular do campeonato.

O FC Porto, quarto da classifi-
cação, recebe o Maia ISMAI,
precisamente uma das equipa
que conheceu movimentações
na equipa técnica neste intervalo
natalício. Nem assim a equipa de
Ljubomir Obradovic deixa de
assumir uma elevada dose de fa-
voritismo. O Águas Santas visita
Avanca. Em Fafe vai disputar-se
um jogo que se prevê equilibra-
do. A equipa local recebe o Pas-
sos Manuel.

A ronda encerra nos Açores,
com a visita do favorito SL Ben-
fica, segundo classificado, à
casa do sexto, Sporting da Hor-
ta. Os continentais são clara-
mente favoritos mas os insulares
sabem que pontuar frente a um
candidato ao título, nesta altura
do campeonato, seria um feito
muito interessante.

ABC/UMinho vai ao Sporting
no regresso do campeonato
JORNADA 18 arranca amanhã com um aguardado Sporting-ABC/UM.
Separadas por apenas um ponto, as equipas prometem um duelo de titãs.

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho
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// Andebol //// Andebol //// Andebol //// Andebol //// Andebol //

QuaQuaQuaQuaQuatrtrtrtrtro ino ino ino ino inttttternacionais rernacionais rernacionais rernacionais rernacionais reeeeeffffforororororçççççam Artísam Artísam Artísam Artísam Artísticticticticticaaaaa
de Avancade Avancade Avancade Avancade Avanca

   Após o anúncio da entrada
de Carlos Martingo e a saída
de alguns atletas previa-se
uma reformulação do plantel
para que o Avanca consiga a
desejada manutenção.
   Vasco Santos, lateral-
esquerdo, é um dos nomes
que integram agora a equipa
do Avanca. Internacional de
sub-21, Vasco Santos tem 20
anos mede 1,99m e já
representou o Clube Andebol
de Leça, o Ismai e o FC Porto.
Para o lado direito terão
Miguel Batista, que apesar dos
seus 18 anos e já uma
envergadura de 1.96m, conta
já com várias inter-
nacionalizações nas camadas
jovens. Passou já pelo Porto

desde os Juvenis proveniente
do Clube Andebol Salvaterra
de Magos de Santarém.
   Para 2ª linha chegam dois
jovens jogadores interna-
cionais Sub-20 e têm também
em comum o primeiro nome,
falamos de Ricardo Mourão
formado no FC Porto, sendo
um ponta-esquerda de 18
anos com 1,79m e Ricardo
Ramos, ponta-direita de 18
anos. Iniciou a sua carreira no
Clube Andebol S. Félix
Marinha, passando pelo
Espinho e ingressando no FC
Porto a partir do escalão de
juniores.

Pedro Maia de regressa a
Avanca

   O lateral direito
internacional, Pedro Maia,
está de volta à Associação
Artística de Avanca. “Pepe”
representou as cores
avancanenses na temporada
passada, tendo poste-
riormente ingressado numa
aventura pelas Astúrias, onde
representou a equipa do
Juanfersa Grupo Fegar, da Liga
Asobal.
   Acabou por não se conseguir
impor em Espanha, re-
gressando agora a Portugal.
Aos 25 anos de idade, Pedro
Maia continua a ser
considerado um dos melhores
jogadores da sua geração.
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Angola soma e segue no Campeonato Africano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/17/angola_soma_e_segue_no_campeonat.html

/

 
17 de janeiro de 2014 16:48h
 
 O próximo adversário da seleção masculina angolana é a anfitriã Argélia.
 
 A seleção de Angola de andebol derrotou hoje a congénere da Nigéria, por 27-19, com 15-10 ao
intervalo, na segunda jornada do Campeonato Africano das Nações, que decorre em Argel (Argélia)
desde quinta-feira e que se prolonga até ao próximo dia 25.
 
 Esta é a segunda vitória consecutiva no Africano, depois do triunfo na estreia sobre Marrocos, por 32-
18.
 
 Sábado, Angola defronta a anfitriã Argélia (18h15), para a terceira jornada.
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Fernando Teca realça dedicação do grupo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/17/fernando_teca_real_a_dedica_o_d.html

/

 
17 de janeiro de 2014 21:34h
 
 O experiente jogador enalteceu a importância da equipa manter o rumo atual no próximo embate
com os argelinos.
 
 O jogador da selecção angolana de andebol Fernando Teca disse esta sexta-feira, em Argel, que
Angola mostrou durante o jogo uma considerável capacidade técnica para vencer a Nigéria (27-19),
em desafio da segunda jornada do grupo B do Campeonato Africano.
 
 Em declarações à imprensa, no final do desafio que decorreu no pavilhão Harcha, arredores da cidade
de Argel (Argélia), o experiente jogador referiu que cada jogo tem a sua abordagem e hoje os
jogadores mostraram o que querem na prova.
 
 "Hoje voltamos a estar bem, sobretudo, no ataque. Vamos continuar a trabalhar para vencer os jogos
que ainda temos pela frente", disse.
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ANDEBOL
ACV EM JORNADA DUPLA

No passado fim-de-semana, os escalões juvenis e juniores da ACV Andebol Clube mediram forças com o Maiastars.
Sob a batuta do técnico Carlos Baldaia, as formações do ACV deram uma excelente réplica perante as multicampeãs
maiatas. Numa altura em que está tudo decidido, no que toca à primeira fase dos respectivos campeonatos, o
equilíbrio e réplica auguram boas perspectivas para as fases seguintes para que o andebol ACV.

Festa de andebol

O Andebol ACV organizou, no passado sábado, mais uma acção de promoção da modalidade para atletas oriundos de
todo o Norte, que decoreu no Pavilhão Municipal “Terras de Vermoim”. Vocacionado para os atletas do escalão bambi,
o Festand ACV contou com a presença de equipas como ABC (Braga), ACF (Fafe), Maiastars (Maia), Xico Andebol
(Guimarães), AAPL (Póvoa do Lanhoso) e Coop. Ensino Didaxis (Riba D’Ave). A actividade, que foi desenhada e posta
em prática pelos técnicos de nível 1, em formação no Andebol ACV e no âmbito da sua formação em curso, resultou
numa manhã plena de actividade, sendo um hino ao andebol, mas que contou, também, com uma série de actividades
e jogos didácticos.
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Campeonato Regional de 
Minis Masculinos

Feirense B, 32
Sanjoanense A, 16
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Pts J V E D GM GS
1.º Santo	  Tirso 41 15 13 0 2 460 386
2.º S.	  Mamede 40 15 12 1 2 446 380
3.º Xico	  Andebol 39 14 12 1 1 454 330
4.º FC	  Porto	  B 34 14 10 0 4 390 362
5.º Marítimo 31 13 8 2 3 378 344
6.º Fermentões 31 15 7 2 6 384 403
7.º S.	  Bernardo 30 16 7 0 9 439 453
8.º Santana 29 15 6 2 7 419 404
9.º Modicus 26 16 4 2 10 407 452
10.º FC	  Gaia 25 14 5 1 8 364 362
11.º Sanjoanense 24 15 4 1 10 367 412
12.º FC	  Infesta 22 15 3 1 11 371 431
13.º S.	  Paio	  Oleiros 20 14 3 0 11 236 382
14.º Académico 20 15 2 1 12 347 451

Jornada	  16
Santana Sanjoanense Académico-‐Sanjoanense
Modicus Académico FC	  Porto	  B-‐Modicus

S.	  Mamede FC	  Porto	  B Fermentões-‐S.	  Mamede
Xico	  Andebol Marítimo Santo	  Tirso-‐Xixo	  Andebol

FC	  Gaia Santo	  Tirso S.	  Bernardo-‐FC	  Gaia
FC	  Infesta S.	  Bernardo FC	  Infesta-‐Santana

S.	  Paio	  Oleiros Fermentões Marítimo-‐S.	  Paio	  Oleiros

24-‐28
22-‐29
22-‐24

Jornada	  15
29-‐29
35-‐29
28-‐35
-‐

S. Paio Oleiros, 26
 Sanjoanense B, 7

Feirense B, 32
Sanjoanense A, 16

A Sanjoanense continua 
com a sua aposta nesta ge-
ração de bambis que jogam 
praticamente todos no escalão 
acima, discutindo os resultados 
com equipas de idade superior, 
algumas vezes com três anos de 
diferença.

agenda

Seniores masculinos
Académico-Sanjoanense
Dia 18, às 19h00, Lima, Porto

Juvenis femininos
Canelas-Sanjoanense
Dia 18, às 18h00, Canelas

Infantis masculinos
Sanjoanense-Oleiros

Dia 18, às 11h00, Pavilhão Travessas

Infantis femininos
Sanjoanense-V. Vouga
Dia 18, às 15h00, Pavilhão Travessas

Juniores masculino
Fafe-Sanjoanense
Dia 19, às 17h00, Fafe

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Feirense
Dia 19, às 15h00, Pavilhão Travessas

Iniciados femininos
Sanjoanense-Alavarium
Dia 19, ás 17h00, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Feirense-Sanjoanense B
Dia 19, às 14h15, Lavandeira

Minis masculinos
Avanca-Sanjoanense A
Dia 19, às 11h00, Com. Aurélio Costa

Minis masculinos
Sanjoanense B-Espinho
Dia 19, às 11h00, Pavilhão Travessas

Minis femininos
Alavarium-Sanjoanense
Dia 19, às 11h00, Alavarium
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CaMpeonato naCional 2.ª divisão de seniores MasCulinos de andebol

equilíbrio refletiu-se 
no resultado

Santana, 29

Santana, 29
Sanjoanense, 29

Sanjoanense: Eduardo Pereira, Alexandre 
Duarte, António Brandão; Eduardo Car-
neiro; Fábio Gonçalves, Ricardo Pinho; 
Alexandre Tavares; Hugo Terra; Bruno 
Pinho; Fabian Scheck; Ricardo Pinho; Rui 
Gonçalves; Henrique Pinho; Pedro Amorim.
Treinadores: Pedro Tavares e José Correia.

A Sanjoanense tem con-
seguido, jogo após jogo, fazer 
exibições mais consistentes e 
subido, pouco a pouco, vários 
lugares na tabela classificativa, 
tendo já saído dos lugares mais 
perigosos, 

Nesta deslocação ao recin-
to do Santana assistiu-se a mais 

um bom jogo dos alvinegros, 
que realizaram uma partida 
bastante equilibrada onde o 
marcador foi alternando a favor 
de ambas as formações.

Esse equilíbrio e as cons-
tantes mudanças na liderança 
no marcador acabou por se 
refletir no resultado final com 
o encontro a terminar com uma 
igualdade a 29 golos.

Neste jogo é de destacar 
a excelente exibição de Bruno 
Pinho, com oito golos marca-
dos, e o regresso de Hélder 
Santiago à competição, depois 
de ter estado afastado durante 
algum tempo por motivos pro-
fissionais.

FOTO: ARQUIVO LABOR
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terminou 2.º Campo de Férias de natal da aeJ
Pelo segundo ano conse-

cutivo, a Associação Estamos 
Juntos realizou o Campo de 
Férias de Natal AEJ. Cuida-
dosamente preparado para 
promover a atividade física, 

intelectual e social nos mais 
jovens, o evento decorreu de 
18 de dezembro de 2013 a 3 
de janeiro de 2014 – período de 
férias escolares – no Complexo 
Desportivo Paulo Pinto e na 

sede da AEJ. Durante o campo 
de férias, a Associação Estamos 
Juntos promoveu junto dos 
participantes as duas modali-
dades desportivas rainhas da 
coletividade (ténis e xadrez), 

bem como outras atividades 
como o futsal, o basquetebol, 
o andebol, a dança, as artes 
plásticas e, como é habitual 
em todos estes eventos da AEJ, 
a piscina.
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Andebol   emBate desequiliBrado entre equipas da região

iniciados do dom Fuas vencem 
dérbi com o Cister SA (11-34)

Os iniciados masculinos do 
Dom Duas interromperam um 
ciclo de quatro jogos sem ven-
cer no campeonato regional ao 
baterem o Cister Spor de Alco-
baça (11-34), num dérbi dese-
quilibrado. André Piló, com 8 
golos, foi o melhor marcador na 
partida, enquanto na equipa da 
casa o destaque individual vai 
para Nuno Libânio, que ano-
tou 4 golos. Com este triunfo, a 
equipa da Nazaré ascendeu ao 

4.º lugar, duas posições acima 
do Cister SA.

No regional de iniciadas, o 
Dom Fuas perdeu na receção 
aos 20km de Almeirim (15-29) 
e o Cister diante do SIR 1.º Maio 
(14-36).

No regional de infantis, o Dom 
Fuas arrancou o campeonato 
com um empate na deslocação 
ao reduto do SIR 1.º Maio (29-29) 
e o Cister SA foi goleado pela 
Juve Lis (40-5), enquanto nos 

femininos o Dom Fuas derrotou 
o Batalha AC (36-5).

Nos juvenis femininos, o Cister 
soçobrou na receção ao Emp. Co-
mércio (15-16) e segue no penúlti-
mo lugar, enquanto nos juniores 
femininos o Dom Fuas foi goleado 
pela Juve Lis (48-13).

Entretanto, termina no próxi-
mo sábado a 1.ª fase da 1.ª Divisão 
de juvenis masculinos, com Cister 
SA e Dom Fuas já a pensarem na 
fase de permanência.
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aNDebol – 3ª DIVIsão

Paço de Arcos derrotado 
na Amadora
Em encontro da 16ª jornada do 
campeonato da 3ª divisão, o 
Paço de Arcos foi à Amadora, 
ao pavilhão do Bairro Janeiro, 
perder, por 24-22. Depois des-
te desaire, os pupilos de Vítor 
Marques ocupam o 5º lugar na 
classificação, com 31 pontos.
Na próxima ronda, o Paço de 
Arcos recebe o GD Loures, 
numa partida agendada para 
hoje, quarta feira, às 20h30.
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ANDEBOL FEMININO

Casa do Benfica competiu
nos vários escalões
Uma jornada
a revelar
o trabalho
e evolução
das várias
equipas

Este fim-de-semana as três
equipas da Casa do Benfica em
Castelo Branco (CBCB) (senio-
res/infantis/iniciadas) estive-
ram em competição. Se nem to-
dos os resultados foram positivos
em termos estritamente despor-
tivos, houve resultados bastante
interessantes nomeadamente
nos escalões de formação (In-
fantis/Iniciadas).

Seniores
A equipa sénior recebeu o SIR 1º
de Maio (Marinha Grande) ven-
cendo por 21 – 16.

Num jogo altamente dispu-
tado, com alternância de mar-
cador ao longo de toda  a parti-
da, a equipa entrou muito
motivada e concentrada. Exce-
lente nos aspetos defensivos
dificultando e forçando o erro
na adversária.

 No ataque a equipa esteve
muito bem no capítulo do re-
mate de longa distância (9 me-
tros) e no contra ataque apoia-
do, arma que se mostrou
fundamental no distanciar do
marcador nos últimos minutos
de jogo.

po nervosa, cuja equipa da casa
aproveitou bem, marcando 5
golos de rajada, que a equipa
não consegui anular até ao fim.
No entanto é notória e fica bem
expressa no resultado a sua evo-
lução”.

Infantis
Esta equipa, com excepção de
duas jogadoras, todas as restan-
tes a jogar pelo primeiro ano an-
debol, iniciou este fim de sema-
na a competição no Campeo-
nato. Recebendo em casa a
equipa de Leiria JUVE, fortíssi-
ma candidata ao primeiro lugar,
o resultado 17 – 48 expressa bem
as diferenças de uma equipa
cujas atletas tem alguns anos de
andebol.

A técnica, Filomena Abran-
tes, tinha a noção clara das difi-
culdades que se iriam colocar.
No entanto,  mostrou-se surpre-
endida com a resposta temerá-
ria da sua equipa.  “ Com excep-
ção de duas atletas as restantes
para além de serem muito novas,
foi a sua primeira experiencia
numa competição formal. Den-
tro do que era possível dada as
diferenças entre as duas equipas
(técnica/táctica) a equipa mos-
trou-se lutadora, não se atemo-
rizou. Agora há m longo cami-
nho para se percorrer”

No próximo sábado as seni-
ores recebem em casa a equipa
do Passos Manuel (Lisboa), as
Iniciadas e Infantis deslocam-se
à Batalha (BAC)

Iniciadas
As iniciadas deslocaram-se a
Pombal (C. João de Barros) sain-
do derrotadas por 29-24. Tendo
perdido na primeira Fase do

campeonato nacional por 17 – 31
é notória a evolução dessas joga-
doras. A técnica, Mariana Ivano-
va, considera que, “ o resultado
deve-se a uma entrada em cam-

Infantis

Iniciadas

Seniores
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Póvoa Andebol
assinala 11 anos 
de atividade
O Póvoa Andebol comemorou na passada 
sexta-feira, o 11º aniversário. O clube, fun-
dado em 2003 por entusiastas da moda-
lidade, tem cerca de 100 atletas que para 
além da formação competem nos escalões 
de Minis Masculinos e Femininos, Infantis, 
Iniciados e Juvenis.
 O clube dedica-se não só à prática mas 
também ao desenvolvimento desportivo 
em função do Andebol. Os resultados al-
cançados pelo clube têm cotado o clube 
como “um dos melhores a nível da forma-
ção”, como referiu o presidente da Asso-
ciação Andebol do Porto, Paulo Martins. 

O empenho de jogadores e treinadores 
traduz-se nos ótimos resultados.
 No último fim-de-semana, o Póvoa An-
debol voltou a justificar a sua qualidade 
ao vencer todos os jogos disputados nas 
várias categorias. Em Juvenis bateu, em 
casa, o Gaia por 28-27. No escalão de Ini-
ciados venceu na casa do Padroense por 
11-23. Em Infantis venceu fora o Gondomar 
por 8-25. No escalão de Minis, a vitória 
também sorriu quer à equipa masculina 
quer à feminina, ao bater por 20-17 e 31-7, 
o Académico e o Infesta, respetivamente. Dirigentes do clube no aniversário

D
.R

.
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 ANDEBOL

Juvenis da CPVV – Derrota com o 
Alavarium (35-31) em Aveiro, depois 
do triunfo em casa com a Sanjoanense 
(26-21). No jogo em Aveiro, as valon-
guenses alinharam e marcaram com 
Cristi ana Marques, Nadia Gonçalves 
(6), Beatriz Rocha, Tati ana Esti ma (10), 
Bruna Santos (5), Etelvina Santos, Jo-
ana Santos, Mariana Ferreira, Tânia 
Veiga (2), Inês Chaves (3), Filipa Silva, 
Inês Alves (5), Juliana Arede, Marta 
Arede e Cáti a Ferreira. Sábado (12h) 
as valonguenses recebem o mesmo 
Alavarium, que só tem vitórias na se-
gunda fase do campeonato nacional. 
A CPVV tem uma derrota.

Infanti s da CPVV – A equipa A rece-
beu e perdeu (17-22) com o Canelas 
para o campeonato nacional, tendo 
alinhado e marcado: Ana Gonçalves, 
Maria Figueiredo (3), Mariana Morais 
(2), Catarina Pires (1), Juliana Mar-
ques (1), Maria Almaca, Nanci Lopes 
(8), Beatriz Teixeira (1), Inês Pereira 
e Verónica Nelson (1). Treinador: Rui 
Calhau. O Canelas passou para a li-
derança da prova, só com vitórias em 
9 jogos, enquanto as valonguenses 
ti veram a primeira derrota na prova. 
Sábado (15h) jogam com a Sanjoa-
nense, em São João da Madeira. A 
equipa B da CPVV recebeu e perdeu 

(15-28) com o São pedro do Sul, ten-
do alinhado e marcado: Marta Corga, 
Tati ana Moita (2), Erica Moita, Bruna 
Ladeira (1), Naide Gonçalves (3), Ana 
Silva, Ana Costa (7) e Ana Saraiva 
(2). Sábado (14h30) jogam no Monte 
(Murtosa).

Minis da LAAC – Vitória (21-10) com 
o Espinho B, fora. Cáti a Figueiredo e 
Daniel Cardoso uti lizaram as seguintes 
atletas: Mati lde Ferreira, Inês Ferreira 
(2), Catarina Escada, Sara Azevedo (1), 
Beatriz Figueiredo (1), Juliana Valente 
(5), Lara Santos (5), Beatriz Valente 
(10), Iara Santos (1), Carolina Ribeiro, 
Mati lde Abrantes, Tati ana Almeida e 
Nicole Rodrigues. Domingo deslocam-
-se a Canelas (14h15).

Juvenis masculinos do Pateira – 
Vitória (44-20) com o Ilhavo, na Ga-
fanha da Encarnação, para a segunda 
fase do campeonato nacional da 2ª 
divisão. Alinharam e marcaram: Fran-
cisco Santos, Igor Almeida, Bernardo 
Bem (7), João Almeida (5), José Si-
mões, Marti m Pires (3), Diogo Jesus 
(2), Bruno Silva (14), Vasco Lopes (9) 
e Diogo Marti ns (4). Treinador: Miguel 
Ribeiro. Sábado (13h30) jogam em 
São Paio de Oleiros.

Iniciados masculinos do Pateira 
– Derrota (23-31) em Canelas para 
a segunda fase do campeonato na-
cional. Alinharam e marcaram: Lucas 
Bem, Bruno esteves, Miguel Morais 
(3), Cristi ano Nogueira (1), João Alves, 
José Simões (11), Francisco Ferreira 
(1), João Gaspar (6), Bruno Melo, João 
Almeida, Pedro Saraiva (1) e Rafael 
Santos.

Infanti s masculinos do AAC – Derro-
ta (12-32) na receção ao Feirense, para 
o campeonato nacional. Alinharam e 
marcaram: Gonçalo Ferreira, Francisco 
Sousa (12), Miguel Gaspar, Duarte Fer-
nandes (2), Luis Pires, João Vidal (2), 
Henrique Carvalho, Daniel Lima e João 
Francisco (6). Sábado (12h30) jogam em 
Cernache com o CAIC.

Minis masculinos do AAC – Vitória 
(15-10) com o Alavarium, em Aveiro, 
para o campeonato regional, tendo 
alinhado e marcado: António Mendes, 
Rodrigo Francisco, Duarte Fernandes 
(12), Ruben Pires, Henrique Carvalho, 
Leonardo Morais, Gonçalo Ferreira 
(1), Luís Pires (1) e Miguel Gaspar (1). 
Domingo (11h30) recebem o Canelas 
no pavilhão do GICA. 
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 ANDEBOL

Valongo vence e LAAC perde 
no nacional de iniciadas

A Casa do povo de Valongo do Vouga 
venceu (31-20) na receção ao São Pedro 
do Sul, para a segunda fase do campe-
onato nacional de iniciadas femininas. 
Segue assim no segundo lugar, atrás da 
Sanjoanense, com quem perdeu fora 
mas tem ainda de receber a 26 de ja-
neiro. Alinharam: Tânia Veiga (7), Nadia 
Gonçalves (5), Inês Chaves (4), Filipa Sil-
va, Inês Alves (3), Marta Arede (1), Julia-
na Arede (3), Etelvina Santos(1), Joana 
Santos (5), Ana Saraiva, Mariana Morais 
(1), Juliana Marques e Verónica Nelson 
(1). Treinador: Diogo Santos. Domingo 
(14h) joga em Espinho.

Já a LAAC perdeu os dois jogos do fi m 
de semana – 23-13 em Espinho e 27-31 
na receção à Sanjoanense -, descendo 
para o 5º lugar, hipotecando as possi-
bilidades de apuramento (uma vitória 
e seis derrotas) fruto de uma prestação 
irregular. Domingo (15h) joga em São 
Pedro do Sul. José Santos e Jorge Mes-
quita, em ambos os jogos, uti lizaram as 
atletas: Tati ana Santos, Mariana Mar-
ques, Luana Mota, Daniela Sousa, Inês 
Silva, Tati ana Figueiredo, Ana Jesus, Ma-
ria Luís, Inês Mesquita, Mafalda Mota, 
Beatriz Almeida, Bárbara Ferreira e Zu-
lay Fernandez.
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Experiência
do Xico 
venceu 
derbie

Grande jogo de andebol entre duas equipas vimaranenses. O Xico ven-
ceu o Fermentões por quatro golos de diferença. Com dezassete defesas, o 
guarda-redes Ricardo Castro foi o herói do encontro.

OPavilhão Municipal Arqueólo-
go Fernando Távora repleto, 
rivalidade ao rubro, jogo in-

tenso e sempre disputado até ao último 
suspiro. Fermentões e Xico Andebol 
mediram forças em jogo a contar para 
o segundo escalão do andebol nacional. 
As expectativas não foram defraudadas 
e o embate dignificou o andebol vima-
ranense.

Levou a melhor o Xico, fazendo-se 
valer da sua maior experiência e tam-
bém dos maiores argumentos que pos-
sui. A equipa da casa, o Fermentões, 
foi um digno vencido e vendeu cara a 
derrota.

Apesar das várias tentativas, a bola 
demorou quase três minutos a fazer 
abanar as redes. Fez-se sentir a sín-
drome do dérbi e o nervosismo inicial 
demorou a deixar que os pupilos de 
Luís Pereira e Eduardo Rodrigues se sol-
tassem. Foi o Xico a fazer o marcador 
mexer pela primeira vez, num indicador 
daquilo que seria o desfecho final do 
encontro.

A primeira parte do jogo terminou 
com um golo apenas de vantagem para 
o Xico Andebol naquilo que se traduz 
num espelho fiel do que foi a primeira 
meia hora de jogo. O Fermentões anu-
lou a primeira vantagem do Xico e as-
sumiu o controlo do jogo nos instantes 
iniciais. 

Depois de alternarem a vantagem no 
marcador, o empate na dezena de golos 
foi o ponto de viragem. Não mais o Fer-
mentões conseguiu colocar-se por cima 
no marcador e o Xico Andebol assumiu 
as rédeas do jogo.

Com cinco golos cada, Pedro Correia 
e João Santos foram os goleadores de 
serviço do lado do Xico. Ricardo Pinto, 
do Fermentões, apontou igual número 
de golos. Os dois conjuntos equivale-
ram-se também nos livres de sete me-
tros. Três para cada lado, convertidos 
por Pedro Correia e Ricardo Pinto.

Na baliza do Xico esteve a chave 
para o desfecho do jogo. Ao todo, o 
guarda-redes Ricardo Castro susteve 
dezassete remates do Fermentões. Um 
número de defesas impressionante que 
ajudou o Xico a ampliar a vantagem 
para números confortáveis na segunda 

FERMENTÕES 24
Bruno Silva, Ricardo Pinto (5), Armando Silva (2), 
Sérgio Ribeiro (1), João Martins (3), António Sal-
gado (3) e Carlos Fernandes (3); Filipe Silva, José 
Vieira (2), Rui Paulo, José Martins, João Carvalho 
(4), Raúl Nunes, Rui Carvalho, Nuno Pinheiro (1) e 
Miguel Freitas
T: LUÍS PEREIRA

Ricardo Castro, André Caldas (4), João Santos (5), 
Nuno Silva (2), Daniel Santos (3), Rui Lourenço (2) 
e João Gonçalves (1); Tiago Cunha, Gustavo Castro, 
Pedro Correia (5), Mário Peixoto (2), Rui Oliveira, 
Luís Castro e Jaime Barreiros (4) 
T: EDUARDO RODRIGUES

LOCAL: Pavilhão Arquitecto Fernando Távora
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes

FERMENTÕES 28

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Ginásio Stº. Tirso 15 13 0 2 460:386 74 41
2 Ac. S. Mamede 15 12 1 2 446:379 67 40
3 Xico Andebol 14 12 1 1 453:330 123 39
4 Porto B 14 10 0 4 389:362 27 34
5 Fermentões 15 7 2 6 383:403 -20 31
6 Santana 15 6 2 7 419:404 15 29
7 Marítimo 12 7 2 3 346:319 27 28
8 S. Bernardo 15 6 0 9 401:420 -19 27
9 Gaia 14 5 1 8 364:362 2 25
10 Módicus 14 4 2 8 350:382 -32 24
11 Sanjoanense 15 4 1 10 368:412 -44 24
12 Infesta 15 3 1 11 371:430 -59 22
13 Oleiros 14 3 0 11 326:382 -56 20
14 Académico 15 2 1 12 347:452 -105 20

Fermentões - Xico Andebol 24-28

15ª jornada
Santana - Sanjoanense 29-29

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

14ª jornada

Académico - Sanjoanense 
Porto B - Módicus
Fermentões - Ac. S. Mamede
G. Stº. Tirso - Xico Andebol
S. Bernardo - Gaia
Infesta - Santana
Marítimo - Oleiros 

16ª jornada

LUÍS PEREIRA (FERMENTÕES)

“Fomos travados 
pelo último jogador do Xico”

“Estivemos muito bem. São duas equipas com objectivos distintos, sabemos que 
os objectivos do Xico são subir de divisão, os nossos passam pela manutenção e es-
tamos a fazer uma excelente época. Somos uma equipa em construção e do primeiro 
jogo para este viu-se uma diferença enorme. Viu-se uma equipa mais madura, muito 
mais entrosada. Batemo-nos bem.

Sinceramente, não creio que o resultado seja justo, até porque o jogo foi bastan-
te equilibrado para terminar com uma diferença de quatro golos. Fomos travados 
pelo último jogador do Xico, dezassete defesas é um número bastante elevado para 
um jogo de andebol.”

EDUARDO RODRIGUES (XICO)

“Qualidade individual 
fez a diferença”

“Acima de tudo foi um jogo bem disputado com as duas equipas a baterem-se 
bem. Nós acabamos por levar a melhor pela nossa qualidade individual. Acho que 
isso fez a diferença, embora tenha que dar os parabéns à equipa do Fermentões 
que trabalhou bem, bateu-se bem e tudo fez para que nós não levássemos daqui 
a vitória.

No cômputo geral o resultado parece-me justo, acabámos por falhar menos do 
que o Fermentões e esta diferença final de quatro golos acaba por se justificar, na 
segunda parte gerimos melhor o encontro e estivemos sempre em vantagem.”

RICARDO CASTRO FOI A FIGURA DO ENCONTRO

“O jogo correu-me bem”
Dezassete defesas foi a fo-

lha de serviço do guarda-redes 
do Xico. Um registo impressio-
nante, como algumas das defe-
sas protagonizadas por Ricardo 
Castro a serem decisivas. O 
guarda-redes foi a figura maior 
do encontro entre equipas vi-
maranenses: “O jogo correu-me 
bastante bem. Na primeira parte 
tivemos algumas dificuldades, 
entrámos um bocado nervosos. 
Na segunda parte conseguimos 
entrar mais dentro do jogo e 
fiz mais defesas, também pelos 
meus colegas, pois defendemos 
melhor. Quando a defesa está bem também é mais fácil para o guarda-redes. 

Jogar aqui é sempre complicado, deve ser o pavilhão onde tem mais adeptos, 
muitas vezes até do que equipas da primeira divisão. Tivemos dez dias de descanso 
no Natal e custa um bocado entrar no ritmo.”

parte. Os três guarda-redes utilizados 
pelo Fermentões fizeram apenas cinco 
defesas. Ricardo Castro fechou a sua ba-
liza a sete chaves e com defesas verda-
deiramente espectaculares foi o herói 
do encontro.

Grande jogo de andebol, com um 

desfecho favorável à equipa com maio-
res ambições e igualmente com maior 
experiência. O Fermentões não se enco-
lheu, foi à luta e galvanizado pelo apoio 
entusiasta do seu público rubricou bons 
momentos de jogo.

CRÓNICA DE
ABÍLIO OLIVEIRA

CRÓNICA DE
BRUNO JOSÉ FERREIRA

Página 39



  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,01 x 2,91 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 51833709 14-01-2014

ANDEBOL

Xico voltou
a vencer

o Fermentões
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Andebol // Coordenador do andebol do Feirense acompanhou o Wisla Plock

Manuel Gregório realizou estágio com 
um dos melhores treinadores do Mundo

André Costa 
andre.costa@correiodafeira.pt

Manuel Gregório, responsável 
pela secção de andebol do Fei-
rense conviveu, ao longo de três 
semanas, com um dos melhores 
treinadores do Mundo na modali-
dade, o espanhol Manolo Cade-
nas, ao participar num estágio na 
Polónia e numa digressão pela 
Alemanha. O técnico dos azuis 
e brancos, natural de S. Paio de 
Oleiros – onde o andebol é despor-
to-rei – acompanhou, assim, um 
dos melhores clubes europeus da 
modalidade, o Wisla Plock, numa 
digressão pela Alemanha, outra 
das grandes potências mundiais 
do andebol, e assistiu de perto 
ao trabalho de um dos melhores 
treinadores do mundo, o espanhol 
Manolo Cadenas, actual seleccio-
nador de Espanha.
“Para mim foi um privilégio estar 
onde muitos gostavam de estar” 
– revela o treinador, referindo-se 
a Manolo Cadenas como sendo 
uma “pessoa simples que adora 
o andebol e faz da modalidade a 
sua vida”. A grande diferença em 
relação aos outros é o facto de 
querer sempre melhorar” – aponta 
Manuel Gregório.
Esta oportunidade surgiu na car-
reira do treinador feirense através 
de Ricardo Costa, antigo inter-
nacional português em andebol, 
ex-jogador de Manolo Cadenas 
e actual técnico-adjunto do FC 
Porto.
“Foi das melhores experiências 
a nível técnico e táctico” – diz o 

treinador, salientando o quanto 
aprendeu com as vivências do 
orientador espanhol, designada-
mente, a forma como se adaptou 
a uma nova realidade e a um 
novo país e lidou com as dificul-
dades que teve de passar a nível 
familiar” – conta o coordenador 
do andebol do Feirense. “Vimos 
muitos vídeos juntos e trocámos 
algumas ideias e tive a honra de 
fazer alguns trabalhos de rectifi-
cação de movimentos de atletas 
para ele” – acrescenta. 

Vontade em aperfeiçoar 
e aprender
“Conhecer a realidade de um dos 
melhores clubes da Europa com 
óptimas condições e privar com 
um treinador que partilha tudo 
que tem, desde ideias a métodos 
de treino foi muito enriquecedor. 
Perguntou-me o que procurava 
no estágio e respondi que queria 
melhorar a defesa” – afirma Ma-
nuel Gregório. “Desde então que 
todas as semanas ligamos um 
com o outro de forma a partilhar 
concepções” – prossegue.
Depois deste estágio realizado na 
Polónia com passagem pela Ale-
manha, o coordenador do andebol 
do Feirense prepara-se para fazer, 
no início deste ano, o curso Master 
Coach EHF.

Melhorar o andebol do 
Feirense 
Armando Castro é o director da  
modalidade no Feirense e Manuel 
Gregório realça a sua importância 
para o desenvolvimento da moda-
lidade no clube. “É uma pessoa 
que, desde o primeiro dia, me deu 
todo o apoio em todas as iniciati-
vas” – refere. 
Em relação ao futuro, o técnico 
é taxativo: “O meu futuro passa 
por ajudar o Feirense a tornar-se 
cada vez melhor. Mais a longo 
prazo, gostava de levar o andebol 
do Feirense à primeira divisão. 
Temos estrutura, falta é tempo, 
pois estamos a construir a casa 
por baixo”. 

Manuel Gregório acredita pia-
mente na formação do clube e no 
caminho que está a traçar. “Evolui 
muito no Feirense porque temos 
uma estrutura diferente de outros 
clubes. Aqui dá-se primazia em 

formar homens e depois atletas, 
para que se sintam bem no clube, 
incluindo os pais” – garante. “Te-
mos colocado jogadores nas se-
lecções jovens regionais e alguns 
na selecção nacional” – remata.

Perder peso levou-o 
ao andebol
O gosto pela modalidade surgiu 
muito cedo na vida de Manuel 
Gregório, com influências fami-
liares por motivos de saúde e 
condição física. “O bichinho apa-
receu graças à minha mãe que 
me inscreveu no andebol para 
que perdesse peso. Pensava que 
ia jogar basquetebol er não estava 
nada familiarizado com o andebol, 
mas a paixão dos treinadores 
com quem trabalhei, sobretudo 
o Alberto Rocha que foi o meu 
primeiro orientador no SP Oleiros, 
fez-me sentir o mesmo por esta 
modalidade” – confessa. 
A maior influência como treinador 
foi de Ricardo Tavares que orien-
tou Manuel Gregório na liga profis-
sional ao serviço do Sp. Espinho. 
O actual coordenador do andebol 
do Feirense passou dois anos na 
turma de Espinho e três nos “foga-
ceiros”. Enquanto jogador sénior 
ainda juntou o cargo de treinador 
dos mais pequenos.  

“Para mim foi um 
privilégio estar onde 
muitos queriam estar. 
Vimos muitos vídeos e 
trocámos ideias. Des-
de então que ligamos 
todas as semanas um 
ao outro”

“É uma pessoa (Ar-
mando Castro) que 
sempre me apoiou em 
todas as iniciativas. O 
meu futuro passa por 
ajudar o Feirense e 
chegar com o clube à 
primeira divisão”
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