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Andebol do Feirense
prepara equipa sénior
Formação é alfobre seguro, lutando pelos lugares de topo nos
Regionais. Seniores deverão estar a competir dentro de dois anos

Alberto Oliveira e Silva

� O Clube Desportivo Feirense
voltará a ter uma equipa sénior
de andebol dentro de duas épo-
cas. Pelo menos, essa é a inten-
ção da secção liderada por
Armando Castro, que tutela a
modalidade no grémio de Santa
Maria da Feira. 

A suspensão dos seniores,
que competiram no ano tran-
sacto na 3.a divisão nacional,
ocorreu por dois motivos: o cus-
to operacional da equipa, que
andava na órbita dos 20 mil
euros por época, e o facto da sec-
ção ainda não dispor de um
número de atletas suficiente, saí-
dos da formação, para formar
um plantel.

Durante quatro temporadas
consecutivas, o Feirense compe-
tiu a nível sénior, chegando, até, a
disputar o Campeonato Nacio-
nal da 2.a Divisão. Mas, Arman-
do Castro e os seus pares na lide-
rança da modalidade, concluí-
ram que, para o clube se manter
fiel à sua filosofia de equilíbrio,
nomeadamente em termos
financeiros, teria de apostar num
marcar passo. 

“É um projecto para reactivar,
assim que tivermos atletas da
formação disponíveis e prevejo
que o regresso dos seniores à
competição aconteça dentro de
dois anos”, salienta o director-
geral. Acrescenta que “a inten-
ção” passa por construir um
plantel que seja composto, em
cerca de 90 por cento, por ande-
bolistas formados nas escolas da
colectividade da Feira. 

No topo, com verdade
O andebol do CD Feirense conta,
no presente com seis escalões:
juniores, juvenis, iniciados,
infantis, minis e bambis, num
total de 130 atletas. Registe-se que,
em iniciados, compete no Cam-
peonato Regional, ocupando o 1.o
lugar da classificação, mas tam-
bém na 1.a Divisão do Campeo-
nato Nacional. Nas outras “cate-
gorias”, disputa os respectivos
Regionais, mantendo-se nos
lugares do pódio das tabelas clas-
sificativas. Joga no pavilhão da
Lavandeira, utilizando, ainda,
nomeadamente para treinar,

pavilhões de algumas escolas,
como a E.B. 2,3 Fernando Pessoa e
de Arrifana. 

A estrutura operacional da sec-
ção integra 22 dirigentes, dois fisi-
oterapeutas e 11 treinadores, sen-
do coordenada por Manuel Gre-
gório. Além dos técnicos princi-
pais e respectivos adjuntos, conta
com um treinador específico para
os guarda-redes. “Temos dos
melhores treinadores do distrito
de Aveiro”, assegura o líder da
secção, referindo que a aposta em
técnicos de qualidade tem sido
uma política consistente. 

O orçamento anual do ande-
bol feirense anda pelos 40 mil
euros. Os atletas pagam uma
quota mensal entre os 10 e os 15
euros, mas a grossa fatia do bolo
para a temporada tem de ser
angariada junto das empresas –
o que não está nada fácil – sob a
forma de patrocínios ou através
de organizações próprias –
espectáculos, rifas, leilões, etc.
“Também pedimos a colabora-
ção dos pais”, revela.

O dirigente realça as boas
contas da secção: “não devemos
nada a ninguém!”. E vinca a ne-

cessidade de se generalizar um
conceito de “verdade desportiva”
associado às contas das colecti-
vidades. “Para quê prometer o
que não se pode pagar?”, interro-
ga, afirmando uma opção pela
lisura de processos. 

Armando Castro lembra a
postura do CD Feirense neste
domínio, sublinhando que os
estatutos da instituição estipu-
lam que “qualquer direcção não
pode sair de funções mantendo
dívidas”. Por isso, os seus diri-
gentes têm de ter “os pés bem
assentes no chão”.l

ARMANDO CASTRO diz que a formação vai alimentar a futura equipa sénior
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CLUBE compete na formação e para os lugares de topo a nível regional 
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Feirense aposta no trabalho 
de base para garantir 
futuro do seu andebol

DESPORTO P20
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A Associação de Andebol de
Leiria (AAL), para celebrar o 25.o

aniversário e "para reconhecer a
entrega e o espírito associativo
de muitos os que contribuíram
para esta longevidade", irá
desenvolver no dia 29 de Abril
um conjunto de actividades que
pretendem perpetuar e assinalar
esta data. O número de atletas e
equipas tem tido um crescimen-
to contínuo ao longo deste perío-
do, tornando a AAL uma das
associações mais representati-
vas da modalidade no país.

Assim, no domingo, às 10h00,
no Jardim Luís de Camões, Largo
do Papa e Fonte Luminosa terá
lugar uma festa em que cerca de

300 crianças dos vários clubes de
andebol participam numa
manhã desportiva, com activi-
dades lúdico-desportivas. Meia
hora depois dá-se o descerra-
mento da placa comemorativa
da sede da associação, seguindo-
-se uma missa evocativa na Sé de
Leiria, às 11h30.

Da parte da tarde, às 15h00, no
Teatro José Lúcio da Silva, terá
lugar a sessão comemorativa do
25.o aniversário, com a presença
de cerca de 30 homenageados,
nomeadamente atletas, árbitros
e antigos elementos que se dedi-
caram à causa do associativismo
desportivo e especialmente ao
andebol. l

Associação de Andebol
comemora 25.o aniversário

VÁRIAS ACTIVIDADES EM LEIRIA, NO DOMINGO
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Carlos Gomes
  . texto

Jogo no Pavilhão Desportivo da Horta
(Faial � Açores)

Árbitros: António Trinca / Tiago Monteiro

SP. DA HORTA � Nuno Silva (Fábio Silva), Rui
Alves (1), Diogo Rios (2), Rui Barreto (5), T.
Rodrigues (5), Hugo Silva, Bruno Castro (2), Austris
Tuminskis (6), P. Medeiros (4), André Azevedo,
Yuriy Kostetskyy (7), P. Silva e Nelson Pina (6).
Treinador: FILIPE DUQUE

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Duarte Silva (4), José Santos,
Gustavo Castro (7), Pedro Correia (5), Rui Oli-
veira, André Caldas (3), João Gonçalves (5),
Nuno Gomes (3), João Martins (2), Nuno Pacheco
(1) e Jaime Barreiros (1).
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 20 - 13,

Ficha Técnica

Como já era expectável o
Xico Andebol não conseguiu
ultrapassar o obstáculo chama-
do Sporting da Horta em jogo
realizado no passado sábado na
Ilha do Faial, nos Açores. E, se
em condições normais já se-
ria difícil conseguir um resul-
tado positivo, as condicio-
nantes económicas do clube
também não ajudaram nada a
que isso sucedesse.

Na verdade, bastará aten-
tar à forma como a equipa via-
jou para os Açores (a equipa
saiu de Guimarães à 1 hora da
madrugada da sábado, foi até
Lisboa de autocarro, esperou
pelo avião que a havia de levar
à cidade da Horta onde chegou
cerca das 11 horas da manhã,
para jogar às 17 horas�) para
se perceber que, o que seria di-
fícil, passava a ser praticamen-
te impossível. Mas, há que ter
em conta as grandes dificulda-
des pelas quais o clube passa�

Esta derrota em nada afecta
os objectivos da equipa, os
quais estão quase assegurados,
e que passavam apenas por ga-
rantir a manutenção. O Xico
mantém o 3º lugar no Grupo
B, tendo agora 3 pontos de van-
tagem sobre o 4º classificado
(A.C. Fafe) e 5 sobre o 5º
(ISMAI). Ora, se atentarmos
a que faltam apenas disputar 4

Andebol

Xico perdeu nos Açores

jogos, dos quais o Xico tem 2
em casa, o futuro parece-nos
risonho. No entanto, não há
que facilitar�

Entretanto, nos restantes
jogos da 6ª jornada, há que des-
tacar a vitória do A.C. Fafe na
recepção ao S.Bernardo (equi-
pa que está quase despromo-
vida) e a derrota do ISMAI na
sua deslocação ao terreno do
Belenenses (embora o jogo
fosse ISMAI vs Belenenses,
realizou-se em Lisboa porque
as equipas haviam trocado a
ordem dos jogos).

Este sábado disputa-se a 7ª
jornada na qual o Xico terá que
se deslocar a Aveiro para defron-
tar o S.Bernardo. Uma vitória
da equipa vimaranense será,
praticamente, o assegurar do
�passaporte� para o Andebol 1
da próxima temporada, ao passo
que qualquer outro resultado
será, no mínimo, o adiar da
conquista dos objectivos. Es-
pera-se, pois, da equipa a má-
xima concentração para resol-
ver a questão o mais cedo pos-

sível� Do outro jogo (o
ISMAI vs Sp. Horta irá dispu-
tar-se apenas no dia 9 de Maio)
não nos parece que, em con-
dições normais, o Fafe tenha
capacidade para trazer um re-
sultado positivo da sua
deslocação ao terreno do
Belenenses.

No Grupo A a jornada nº
6 foi fértil em surpresas. Na 4ª
feira da semana passada (o
Sporting jogou no sábado para
a Challenge Cup) o Águas San-
tas venceu, de algum modo sur-
preendentemente (ou talvez
não, dado que o técnico spor-
tinguista é useiro e vezeiro em
�invenções�) o Águas Santas
conseguiu superar pela diferen-
ça mínima o Sporting, com o
golo da vitória a ser apontado
em cima do apito final.

No sábado, o ABC foi ven-
cer surpreendentemente ao
pavilhão do Benfica, reforçan-
do a ideia de que a turma en-
carnada é talvez a mais incer-
ta do campeonato, sendo ca-
paz do pior e do melhor em

qualquer altura.
Finalmente, no domingo,

o Madeira SAD completou a
�tripla� de resultados inespe-
rados ao ir ao Dragão Caixa
impor um empate ao F.C. Por-
to, com o golo da igualdade a
ser marcado em cima do api-
to final pelo jovem vimara-
nense Nuno Silva. Este resul-
tado (lembramos que, nos 6
jogos realizados, o F.C. Porto
conta com 4 vitórias e 2 em-
pates ambos por 24-24 e am-
bos frente ao Madeira SAD)
vem provar, se preciso fosse,
que o técnico da equipa insu-
lar (o vimaranense Paulo Fi-
dalgo) é um dos melhores, se
não mesmo o melhor, dos téc-
nicos a trabalhar no nosso país.
Na verdade, é quase um mi-
lagre aquilo que Paulo Fidal-
go tem vindo a conseguir, com
autênticos �banhos de táctica�
que aplica aos seus opositores,
em condições muitíssimo di-
fíceis. A SAD madeirense é a
equipa em que há mais orde-
nados em atraso (lembramos

que, à excepção do Xico
Andebol que é a única equipa
100% amadora, todas as outras
são profissionais ou semi-pro-
fissionais) e, apesar disso, o
técnico vimaranense consegue
pôr os seus atletas a darem �li-
tro e meio� em cada jogo, o que
só pode ser conseguido com
muito querer e muito treino.
Daqui enviamos os nossos pa-
rabéns a Paulo Fidalgo e aos
seus jogadores.

Fruto destes resultados o
F.C. Porto tem praticamente
assegurada a revalidação do tí-
tulo (será o 4º consecutivo) ao
passo que as restantes 5 equi-
pas têm ainda possibilidades de
atingirem os lugares seguintes.
Vai ser, pois, uma ponta final de
prova emocionante em relação
aos lugares que darão acesso às
competições europeias.

Este sábado realizam-se 2
dos 3 jogos da 7ª jornada (o
Sporting vs Benfica foi adia-
do para 2 de Maio). No Águas
Santas vs F.C. Porto (a ser
televisionado pela RTP 2, às
17,00 horas) espera-se que a
equipa portista confirme a
conquista da prova, ao passo
que o ABC vs Madeira SAD
é um jogo de resultado
imprevisível, se tivermos em
linha de conta os últimos re-
sultados das 2 equipas.

No nacional da 3ª divisão
o Fermentões �borrou a escri-
ta� ao ir perder ao terreno do
Salgueiros 08. No entanto, a

também surpreendente der-
rota do Sp. de Espinho, fren-
te ao Boavista, permitiu à equi-
pa vimaranense manter o 1º lu-
gar nesta fase da prova.

Este sábado disputa-se a 3ª
jornada. No entanto o jogo
Fermentões vs Sanjoanense foi
adiado para 12 de Maio. É,
pois, provável que a equipa de
Guimarães possa perder o 1º
lugar, mas à condição. Vamos
aguardar�

No nacional de Juniores
a equipa do Xico foi surpre-
endida pela não comparência
do seu adversário � Ginásio do
Sul, equipa que tem já como
garantia a descida de divisão.
No entanto, ao que parece, a
não comparência da equipa da
Cova da Piedade poderá de-
ver-se a uma avaria no autocar-
ro que a transportava. Está,
pois, nas mãos da Federação a
resolução deste assunto.

Entretanto, e fruto da der-
rota do Sp. de Espinho, esta
equipa viu, igualmente, o seu
caminho traçado, ou seja, a
despromoção. É, pois, um es-
pectro que a equipa do Xico
já não tem que enfrentar.

Este fim-de-semana não se
disputam jogos, retomando a
prova em 6 de Maio, altura em
que o Xico terá pela frente uma
�missão quase impossível� ao
deslocar-se ao terreno do F.C.
Porto, 3º classificado na pro-
va. Mas, ainda faltam disputar
os 60 minutos�

Sp. da Horta � 38  #  Xico Andebol � 31

Derrota natural

Antes de mais cumpre-
nos informar que não assis-
timos (naturalmente) ao jogo,
pelo que todas as conjectu-
ras que façamos serão basea-
das na estatística do jogo e
em algumas informações que

conseguimos recolher.
Foi um jogo de �sentido

único� com o Sporting da Horta
a comandar o marcador desde o
1º minuto, o que levou o téc-
nico vimaranense, Nuno San-
tos, a pedir um time-out logo
aos 06,49 minutos. Aos 10 mi-
nutos o marcador acusava uns
10-5 que eram esclarecedores.
Nos restantes 20 minutos da 1ª
parte o Xico conseguiu equili-
brar a partida, chegando ao in-
tervalo a perder por 20-13.

Na 2ª parte a equipa
vimaranense conseguiu manter
algum equilíbrio, não conse-
guindo, no entanto, voltar a
entrar na disputa da vitória.

Foi, pois uma vitória natu-
ral da equipa que, já em condi-
ções normais, seria a melhor ape-
trechada, a que há que somar o
natural cansaço que a equipa de

Guimarães terá demonstrado,
fruto da forma como viajou para
os Açores.

Do ponto de vista indivi-
dual e, baseando-nos nos dados
da estatística, parece-nos que

Ricardo Castro, Gustavo Cas-
tro, Pedro Correia e Nuno Go-
mes estiveram razoáveis.

A dupla de arbitragem, ao
que nos dizem, não teve influ-
ência no resultado.
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fim, com um elevado nível técni-
co, que levou a equipa da casa a
vencer mesmo depois do tempo
final, com um livre de 7 metros.
João Quintanilha assumiu e
marcou o golo da vitória. Com a
conquista dos três pontos, a
equipa mantém as hipóteses de
passar à fase final da II Divisão
de Juniores Masculinos. l

  A Juve Lis venceu o Colégio
João de Barros por 22-17, num
dérbi sempre muito disputado,
mas que desta vez esteve a
favor da equipa leiriense. O
Colégio João de Barros esteve
sempre atrás e nunca esteve em
causa a vitória da Juve Lis, que
foi sempre superior. 

O grande destaque vai para
a baliza da Juve que esteve
muito bem guardada por Tati-
ana Góis e Catarina Pinheiro e,
sobretudo, porque mostraram
conhecer os vícios de remate
das jogadoras do Colégio João
de Barros. Já é normal nos
jogos entre estas duas equipas,
as defesas conseguirem anular
os ataques face ao bom conhe-

cimento do jogo que possuem
uma da outra mas, neste jogo, a

equipa da Juve Lis esteve sim-
plesmente impecável em ter-

mos de disciplina táctica. 
As juvenis Ana Gante e Patrí-

cia Mendes mostraram estar ao
mais alto nível e são sem dúvi-
da peças fundamentais no con-
junto de André Afra. A Juve Lis
que vinha revelando algumas
fragilidades, conseguiu aqui
fazer uma grande exibição e
mostrar que vai lutar até ao
final por repetir o 4.o lugar da
época passada.

Juniores Masculinos a um pas-
so da Fase Final
A equipa de juniores masculi-
nos conquistou uma importan-
te vitória contra o Passos
Manuel, por 27-26. 

Um jogo emotivo do início ao

Alavarium-Gil Eanes 27- 32

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Madeira SAD. 13 12 0 1 420-274 37
Gil Eanes 12 11 0 1 385-248 34
C. João Barros.. 13 10 0 3 338-259 33
CS Madeira.... 13 9 0 4 410-351 31
Juve Lis.. 12 7 0 5 272-286 26
Colégio Gaia... 13 4 0 9 355-403 21
Leça 13 3 0 10 283-394 19
MaiaStars B.. 12 3 0 9 263-342 18
Alavarium.. 13 2 0 11 338-392 17
Alcanena.... 12 2 0 10 314-375 16

PRÓXIMA JORNADA

CS Madeira-Madeira SAD; Alavarium-
Colégio Gaia; Juve Lis-Leça; Colégio João
Barros-Gil Eanes; Alcanena-MaiaStars B.

JUVE LIS surpreendeu ao vencer o Colégio João de Barros (22-17)

ANDEBOL

D.
R.

Juve Lis com vitórias importantes
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Campeonato Regional de Minis da Associação de Andebol de Viseu
EQUIPA DE MINIS DA ESCOLINHA DE 
ANDEBOL DE S. MIGUEL DO MATO VENCE ABC 
DE NELAS

A equipa de minis de S. Miguel 
do Mato venceu por 3-8 o ABC de 
Nelas na 2ª jornada da 3ª fase do 
Campeonato Regional de Ande-
bol para equipas minis, que teve 
lugar no dia 14 de Abril último. 

ANDEBOL

Esta foi a 4ª vitória desta época e 
a primeira desta 3ª fase.

Apesar do jogo se ter realizado 
em casa do adversário, no Pavi-
lhão Municipal de Nelas, desta-

cou-se a prestação aguerrida dos 
atletas, em especial das meninas, 
que demonstraram estar à altura 
do desafio impondo força de von-
tade e empenho durante todo o 
jogo. 
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 Ò andebol 

sir 1º dE MAio 
ProMoVE FEsTAnd

A SIR 1º de Maio organi-
zou, no último domingo, 

22 de abril, no Parque 
Mártires do Colonialis-

mo um festand de andebol 
para o escalão de minis 
com a participação de 

cerca de uma centena de 
crianças em representação 

do Sismaria, Alcanena, 
Cister, Externato Dom Fuas, 

Batalha, Juventude do Lis 
e SIR 1º de Maio. Não 

só de andebol viveu este 
convívio, tendo a organiza-
ção disponibilizado várias 

estações, onde os atletas 
praticaram diferentes ativi-
dades. Para recuperar as 

energias despendidas, não 
faltou um lanche oferecido 

pela organização. ß
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  Tiragem: 2500
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  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15
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  Área: 6,22 x 7,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41476107 26-04-2012

Os iniciados masculinos do Dom Fuas 
empataram na receção à Ac. São Mamede 
(33-33) e continuam invictos em casa na 
zona 2 do grupo b da 1ª Divisão nacional. 
Os jovens nazarenos, porém, ainda não 
venceram fora de portas. Entretanto, no 
nacional da 2ª Divisão de juvenis, o Dom 
Fuas derrotou o Gondomar (25-24) e está 
na 3ª posição, a 2 pontos dos líderes AbC 
braga b e Estarreja, enquanto o Cister so-
mou mais uma derrota, desta feita, em 
casa, diante do Salgueiros 08 (27-31), e 
ainda não ganhou na segunda fase.

andeBol: iniCiados 
do dom FUas inViCTos
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Andebol

Infantis do GDC fecham 
com Chave D'Ouro

As Infantis Femini-
nas do Grupo Des-
portivo de Chaves 

fecharam com Chave D’Ouro 
a participação na Fase Com-
plementar ao receber e bater 
o AC Fafe por 34/22. Desta 
forma, as flavienses largaram a 
“lanterna vermelha” para o ad-
versário da tarde de domingo.

Na “maratona” do Sport 
Vila Real e Benfica em Gou-
veia, o balanço foi positivo 
pois, em 4 jogos, os vila-rea-
lenses venceram 3. Assim, os 
Infantis venceram os Melros 
de Germil – Penalva do Cas-
telo por 24/4 e a equipa da 
casa por 18/6. Já os Iniciados, 
ao contrário do que havíamos 

perspetivado perderam e de 
forma folgada por 31/13. Para 
finalizar, os Juvenis voltaram 
a impor-se ao Gouveia, ven-
cendo por 26/20. Ainda no 
sábado, na Fase Complemen-
tar de Iniciados Masculinos, o 
ADG, num jogo muito equi-
librado, perdeu pela margem 
mínima, 28/27, em Viseu, 
frente ao Académico. No do-
mingo, para além dos jogos já 
falado, realizou-se mais o AD 
Godim /Ac. Viseu e, ao con-
trário das nossas previsões, os 
da casa não se conseguiram 
impor, acabando por dividir 
os pontos em disputa, depois 
do empate final a 30 golos.

A Direção da AAVR
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A deslocação aos
Açores, para defrontar o Sp. Horta
terminou com a derrota do Xico
Andebol por 38-31. Mesmo assim
o resultado pesa pouca nas contas
para a manutenção, até por Maia-
ISMAI e S. Bernardo perderam os
respectivos jogos.

O Sp. Horta foi sempre
superior à formação vimaranense
e acabou por resolver o encontro
ainda na primeira parte, tendo
apontado 20 golos. A etapa
complementar trouxe um Xico
Andebol com outra atitude
sobretudo em termos ofensivos.
Mesmo assim, os pupilos de Nuno
Santos continuavam a revelar
algumas fragilidades defensivas,
pelo que o maior
acerto no ata-
que não per-
mitiu mudar
o rumo dos
aconteci-
mentos.=

Xico perde nos Açores
Derrota sem peso nas contas da manutenção.
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2º Torneio do ACV Andebol
Clube 2012

A Associação Cultural de Vermoim (ACV) vai promover o 2º Torneio
do ACV Andebol Clube 2012, no próximo domingo, dia 29 de Abril,
entre as 14 e as 17h30, no Pavilhão Municipal “Terras de Vermoim”.

O torneio tem como público-alvo prioritário o Agrupamento de
Escolas Bernardino Machado e servirá, em simultâneo, para apu-
ramento das equipas locais que marcarão presença no Torneio
Municipal de Andebol, da responsabilidade e organização da Câ-
mara Municipal de Famalicão, agendado para 3 de Junho próximo.

Com a presença de cerca de 200 crianças de todas as escolas
do agrupamento, o Torneio do ACV Andebol Clube 2012 propõe-
se ser o momento por excelência de afirmação e promoção do
Clube e da modalidade.
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ACV Andebol Clube vence
Callidas Clube em Delães

O ACV Andebol Clube realizou,
no passado domingo, no Pavi-
lhão Municipal de Delães, os en-
contros a contar para os cam-
peonatos nacionais dos escalões
de Juvenis Feminino e Masculino,
com as equipas do Callidas
Clube de Vizela e do ABC de
Braga, respectivamente. Esta ac-
ção enquadrou-se na política de
divulgação e promoção da mo-
dalidade de Andebol protoco-
lada com a Câmara Municipal de
Famalicão e com a Federação de

Andebol de Portugal, que o ACV
Andebol Clube vem desenvol-
vendo a partir do Pavilhão Muni-
cipal “Terras de Vermoim”. 

Foi uma manhã de domingo
repleta de desporto, em que uma
generosa assistência assistiu a
dois excelentes encontros dos
atletas do ACV Andebol Clube,
com a vitória da equipa feminina
frente ao Callidas Club e a exce-
lente réplica da equipa mascu-
lina frente ao histórico ABC de
Braga.
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