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ANDEBOL
| Redacção | 

A quarta jornada do campeonato nacional
de Andebol 1 tem reservado o duelo mi-
nhoto entre AC Fafe e ABC/UMinho. Es-
te jogo está agendado para amanhã, às 21
horas, com duas equipas bem distintas
nesta competição.
O ABC/UMinho ainda não perdeu e o AC
Fafe corre atrás dos primeiros pontos po-
sitivos. O desempenho da turma de Nuno
Santos no último confronto em casa, fren-
te ao Águas Santas, deve ter colocado os
pupilos de Carlos Resende em sobreavi-
so. 

Este jogo tem lugar no Pavilhão Munici-
pal de Fafe, pelas 21 horas, com a presen-
ça da dupla de arbitragem Alberto Alves e
Jorge Fernandes. 

A quarta jornada do Andebol 1 arranca
já esta noite com o FC Porto a receber o
Águas Santas, em jogo antecipado devido
à presença dos campeões nacionais na fa-
se de grupos da EHF Champions League.
Recorde-se que os portistas estrearam-se

na competição este domingo, com uma
exibição muito interessante frente à for-
tíssima equipa do Kolding, e no próximo
domingo voltam a jogo, defrontando na
Polónia o KS Vive Targi Kielce. Entre um
jogo e outro ocorre este compromisso pa-
ra o Andebol 1, com a turma portista a
medir forças com um adversário que ain-
da não perdeu qualquer jogo nesta edição
do Andebol 1. Um jogo complicado para
o FC Porto que, muito provavelmente, te-
rá dificuldades em resolver bem cedo a
partida frente aos maiatos – como seria
seu desejo - para começar desde logo a
pensar no jogo da Liga dos Campeões.

A ronda quatro fica ainda marcada pelo
dérbi de Lisboa, onde se encontram Spor-
ting CP e SL Benfica, numa partida que
se prevê extremamente equilibrada e em
que nenhuma das equipas vai querer vol-
tar a perder pontos, como aconteceu este
ano com ambos os contendores, sempre
frente ao FC Porto. 

Foram adiados os jogos Delta Belenen-
ses-Sp. Horta (16 de Outubro) e AA
Avanca-Madeira SAD (2 de Novembro).

Quarta jornada

ABC/UMinho joga amanhã
diante do AC Fafe
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Andebol

FC Porto perde com 
Kolding na estreia 
na Liga dos Campeões  
O FC Porto assinalou ontem a estreia absoluta
na Liga dos Campeões em andebol com uma
derrota com os dinamarqueses do Kolding por
25-20 (15-10 ao intervalo), em Copenhaga.
Na segunda jornada do Grupo B, os ‘dragões’
voltam a jogar fora de casa, agora na Polónia,
diante o Vive Targi, na cidade de Kielce, no
próximo domingo.
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Ora bolas! – disse o adepto ferre-
nho quando o avançado do seu
clube rematou à trave da baliza
adversária e o golo não aconte-

ceu. Se, por artes maquiavélicas, desapareces-
sem as bolas à queima-roupa, diz apostador
destemido que punha as bolas num cepo se

mesmo assim se realizassem os programados
jogos de ping-pong, golf, hóquei, voleibol, bas-
quetebol, ténis, bilhar, matraquilhos, andebol…

No armário da minha Escola, à mistura com
o compasso, o transferidor, o decilitro, a pirâ-
mide, o cone, o prisma, o cilindro, havia ainda
duas bolas. Eram a esfera e o globo terrestre.

Para as crianças, atirar bolas de neve umas
às outras quando vão de excursão à Serra da
Estrela, é um delírio. Outras preferem fazer bo-
las de sabão, como a do quadro do Édouard
Manet, onde o pintor impressionista dá su-
premo sentido às coisas inocentes e efémeras.

Posso não bater bem da bola, mas num
rasgo de inspiração vieram-me à cachimónia

mais quatro bolas, a saber: a bola de Berlim
que, como sabeis, é um bolo que se vende nas
pastelarias e assim se chama por ser seme-
lhante à berliner alemã; a bola de naftalina
que já pouco se usa nos guarda-fatos para
combater a traça; o jornal ‘A Bola’ e outra bola,
esta de ‘merda’, que certos escaravelhos mol-
davam a partir das bostas do gado vacum e
conduziam de marcha-atrás para armazenar
como provisões de alimentos em buracos es-
cavados no chão.

Finalmente, quem não se lembra do ‘Olha a
bola, Manel,/Foi-se embora, fugiu…/’, obriga-
tório no tradicional Cancioneiro Infantil e do
‘Era um biquíni pequenino às bolinhas ama-

relas…’, que a banda juvenil Onda Choc lançou
em 1990? |

Prates Miguel

Bolas
Palavra puxa palavra

Para as crianças, atirar
bolas de neve umas às
outras quando vão de
excursão à Serra da
Estrela, é um delírio.
Outras preferem fazer 
bolas de sabão
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ANDEBOL: CAMPEÕES

FC Porto estreia-se com derrota
O FC Porto assinalou ontem a estreia absoluta na 

Liga dos Campeões em andebol com uma derrota 
com os dinamarqueses do Kildong por 25-20 (15-10 
ao intervalo), em Copenhaga.
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A terceira jornada do campeo-
nato nacional da I divisão fe-
minina, em andebol,
saldou-se por duas derrotas
madeirenses. O Sp.Madeira
perdeu ante o Maiastars por
25-26 e o Madeira SAD cedeu
ante o Alcanena (29-34).
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Artística de Avanca perde frente ao Sporting
Na jornada 3 da 1.ª Divisão Nacional de Andebol, a Artística de Avanca deslocou-se
a Lisboa para defrontar o Sporting, uma equipa com outros argumentos. A Artística
ainda esteve a vencer na primeira parte (11-8), mas acabou por perder por 29-20.
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Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Alberto Alves e Nuno 
Francisco

ABC/UM 30
Humberto Gomes (Bruno Dias); Fá-
bip Antunes, Hugo Rocha (3), Pedro 
Marques (1), Carlos Siqueira (2), Dio-
go Branquilnho (2), Emanuel Ribeiro, 
Ricardo Pesqueira (2), Carlos Martins 
(2), Nuno Pereira (7), Nuno Rebelo (5), 
Vasco Areias (1), Tomás Albuquerque 
(3) e João Pinto (2)

Treinador: Carlos Resende

P.Manuel 22
Alexandre; Sérgio Fonseca, Diogo Lo-
pes, Kowalczyk (2), Pedro Sequeira (7), 
Donge, Moreira (5), Angelo Monteio, 
Hugo Fernandes, Bruno Magalhães, 
Bruno Cunha (3), David Piedade (2), 
Pedro Dias (1), David Pinto (2) e Fer-
nando Ramos

Treinador: João Henriques

ABC consegue triunfo quase a Passos 
EQUIPA DE CARLOS RESENDE TEVE TARDE TRANQUILA ANTE O PASSOS MANUEL

FRANCISCO ASSIS

O ABC teve ontem uma 
tarde absolutamente tran-
quila, com uma vitória 
conseguida quase a pas-
sos diante do Passos Ma-
nuel. A partida realizou-
-se no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, e os co-
mandados de Carlos Re-
sende mostraram-se, des-
de o início, que eram cla-
ramente superiores.

O ABC de Braga come-
çou cedo a destacar-se no 
marcador, com os lisboe-
tas a não conseguirem res-
ponder à maior eficácia 
e qualidade andebolística 
dos academistas de Braga. 
Foi, por isso, com tranqui-
lidade que o marcador foi 
disparando. 

Antes da partida, a Fede-
ração de Andebol de Portu-

gal, na pessoa do seu dire-
tor Eduardo Filipe Coelho, 
associou-se à homenagem 
prestada pelo ABC/UMi-
nho e distinguiu Luís Bo-

gas e José Ricardo Costa 
– que recentemente colo-
caram ponto final na car-
reira desportiva – fazendo 
entrega de duas placas alu-

sivas ao momento.
Ainda antes do apito ini-

cial da partida de Braga, 
respeitou-se um minuto de 
silêncio, em memória do 

antigo treinador do ABC, 
Aleksander Donner, tendo 
depois o capitão Humberto 
Gomes colocado um ramo 
de flores junto de um pla-
card que lembra o antigo 
técnico bracarense.

Carlos Resende: 
«Obrigação moral 
de ganhar»

«Tínhamos uma obriga-
ção moral, téorica de ven-
cer esta partida. Fizemos 
uma boa primeira parte. 
Acabamos por colocar to-
dos os jogadores em cam-
po, disse Carlos Resende, 
técnico do o ABC.

João Henriques: 
«ABC
foi muito forte»

Por sua vez, o técnico 
do Passos Manuel estava 
frustrado. «Encontramos 
um ABC muito forte. Não 

foi um bom jogo da nossa 
parte. Esperava mais, mas 
a equipa vai crescer. A vi-
tória do ABC é justa», dis-
se João Henriques.

ABC soma dois triunfos em dois jogos disputados

ANTÓNIO SILVA
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• ABC e futsal  vitoriosos
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Com a subida no pensamento

Plantel do Arsenal da Devesa Andebol para 2013/14

LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal da Devesa 
Andebol apresentou on-
tem à cidade de Braga a 
sua equipa sénior que vai 
competir nesta temporada 
no campeonato nacional 
da III Divisão, num novo 
projeto desportivo ligado 
à modalidade.

O plantel orientado por 
Fernando Fernandes e Rui 
Ferreira, posou ontem na 
Avenida Central junto à 
Arcada onde deram a co-
nhecer também os novos 
equipamentos.

Para o diretor despor-
tivo da secção de ande-
bol do Arsenal da Devesa, 
Carlos Saraiva, a principal 
meta «é subir à II Divisão 
nacional». «Se fosse como 
campeões seria a cereja no 
topo do bolo mas a prio-
ridade é subir».

O dirigente explicou 

ARSENAL DA DEVESA ANDEBOL APRESENTOU ONTEM A EQUIPA À CIDADE DE BRAGA

ainda a razão deste novo 
projeto ligado ao andebol 
na cidade de Braga. «Não 
vamos fazer concorrência 
a ninguém muito menos 
ao ABC com quem te-
mos um protocolo. De-
tetámos uma lacuna pois 

muitos atletas chegavam 
a seniores e não tinham 
onde dar seguimento às 
suas carreiras, dado que 
o ABC tem que escolher 
os melhores e não pode 
abarcar todos os jogado-
res», disse.

A dupla técnica está já a 
preparar o primeiro com-
promisso da temporada 
marcado para o dia 28 de 
setembro, frente ao Lusi-
tanos do Porto, a contar 
para a Taça de Honra, às 
21h30, no pavilhão Flávio 

Sá Leite, local onde o Ar-
senal disputará os seus jo-
gos em casa. O orçamen-
to para esta época ronda 
os 15 mil euros.

Curiosamente, na pri-
meira eliminatória da Taça 
de Portugal, o sorteio di-

tou igualmente um encon-
tro entre Arsenal e Lusita-
nos do Porto, no dia 6 de 
outubro.

Plantel 2013/14
O plantel do Arsenal da 

Devesa Andebol é forma-
do pelos seguintes ele-
mentos:

Guarda-redes: Pi, Jorge 
Costa e João Caldas.

Centrais: Pinto, Romeu 
e Becas.

Laterais: Miguel Queirós, 
Bruno Malgas, Pedro Men-
des, Pedro Silva e Pedro 
Sarmento.

Pontas: Jorginho, Ricar-
do Saraiva, André Azeve-
do e Nuno Pacas.

Pivot: Carlos e Vírgilio.
Diretor desportivo: Car-

los Saraiva; Diretores de 
campo: João Costa e Joa-
quim Silva e diretores de 
segurança: João Bastos e 
António Silva.
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Marítimo derrotado

O Marítimo entrou a perder no "nacio-
nal" da 2.ª divisão de andebol mascu-
lino, Zona Norte. Em Santo António, na
recepção ao Xico Andebol, 24-28 foi o
resultado final. O desafio foi relativo à
2.ª jornada, pois os verde-rubros adia-
ram o embate respeitante à primeira,
uma deslocação ao reduto do Gaia que terá lugar apenas a 20
de Outubro. Ontem, ao intervalo a equipa de Frederico Machado
perdia já, por 15-13.Apontaram os golos maritimistas António
Franco (7), Pedro Rodrigues (5), José Castro (3), Bruno Nunes (3),
Márcio Abreu (3), José Menezes (2) e Paulo Moura (1). Na ter-
ceira jornada, sábado, o Marítimo desloca-se a S. Paio de Oleiros
para defrontar a formação local. São Mamede, Xico Andebol e
Santo Tirso, cada qual com seis pontos, partilham a liderança.1
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Resultados distintos

Cumpriu-se ontem a 2.ª jornada do
"nacional" de andebol da 1:ª Divisão fe-
minina, com resultados distintos para
as equipas madeirenses, que jogaram
ambas no Funchal:A SAD ganhou ao
Maiastrar, por 34-15; O Sports Madeira
perdeu ante o Alcanena, por 30-20. Pela
SAD, de Duarte Freitas,marcaram Márcia Abreu (6), Sara Gon-
çalves (6),Ana Temtem (5), Soraia Lopes (5), Cláudia Aguiar (4),
Andreia Andrade (3), Bebiana Sabino (2),Ana Andrade (2) e Re-
nata Tavares (1). Já pelo "Sports", foram Sara Sousa (5),Anais
Gouveia (4), Lénia Mateus (3), Cláudia Freitas (2), Mariana Sousa
(2), Joana Ribeiro (2), Carlota Correia (1) e Mónica Gomes (1) as
goleadoras.A SAD lidera com seis pontos, enquanto o Sports
Madeira está no fundo da tabela, com dois.1
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SAD vence na Maia

À terceira jornada, o Madeira SAD con-
seguiu a sua primeira vitória no "nacio-
nal" da I Divisãod e Andebol masculino.
Ontem, na Maia, a equipa liderada por
Sandra Fernandes venceu o ISMAI local
por 29-27, sendo que ao intervalo ga-
nhava já por 16-13. Pelos insulares

marcara os golos João Mendes (7), Diogo Gomes (7), Leandro
Nunes (6), Sérgio Rola (4), Gonçalo Vieira (3), Luís Marques (1) e
André Correia (1). Foram também utilizados Fábio Rodrigues,
Luís Gama e Luís Carvalho. Recorde-se que anteriormente o Ma-
deira SAD perdera no reduto do Sporting da Horta (29-24) e na
recepção ao ABC (35-24). O próximo jogo será da 5.ª jornada,
com a SAD a receber domingo (19h00), o Passos Manuel.A des-
locação a Avanca, da 4.ª ronda, fica para dois de Novembro.1
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Nacional da 2ª Divisão

Xico venceu
Fermentões

O Xico Andebol venceu, confortavelmente, o dérbie com 
o Fermentões, que assinalou o arranque do Campeonato 
Nacional Andebol 2. Candidato a subir de divisão, o Xico 
mostrou argumentos totalmente distintos dos exibidos 
pelo Fermentões, que está a disputar agora um campe-
onato bem mais exigente. Ficou claro que as duas equipas 
de Guimarães vão disputar objectivos bem distintos, o 
que é claramente compreensível se levarmos em conta 
que chegaram a este patamar procedentes de realidades 
completamente diferentes. O final chegou com a vitória do 
Xico Andebol por 29-13. Foi um jogo emotivo, mais fora 
das quatro linhas, pois o público apoiou insistentemente e 
com correcção as equipas, mesmo com um desequilíbrio 
no marcador desde muito cedo a favor do Xico Andebol, 
não sendo por isso que esmoreceu o muito público que 
assistiu a este dérbie, após longos anos de jejum.
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espectáculo, emoção, 
competitividade, convívio 
e muito andebol foram as 
palavras que marcaram a 
primeira edição do Vila real 
Andebol cup, realizado nos 
dias 6,7 e 8 de setembro, 
no Pavilhão de Desportos 
de Vila real.

com uma igualdade a 
27 golos frente ao Águas 
santas, o sport lisboa e 
Benfica levou para a capi-
tal o primeiro título deste 
torneio, que, para além do 
clube organizador, o sport 
Vila real Benfica, contou 
igualmente com a presen-
ça de outro dos três primei-
ros classificados do cam-
peonato da 1ª divisão, no 
escalão de juvenis masculi-
nos, o Fc Porto.

A importância deste 
tipo de torneios em Vila 
real foi enaltecida por Fili-
pe soares, director técni-
co do Fc Porto: “Vila real 
já tem alguma tradição do 
andebol e era importante 
para a cidade um torneio 
desses, como um impulsio-
nador do seu desenvolvi-
mento”, frisando que “foi 
muito importante para 
desenvolver a imagem da 
própria modalidade aqui 
na zona”.

tal importância foi 
transposta para os objecti-
vos da equipa do Fc Porto, 
como salienta o mesmo 
técnicp:  “Foi muito impor-
tante porque é uma equipa 

nova, jovem, com objecti-
vos bem definidos, que era 
definir o grupo de traba-
lho para este ano, e com 
isso conseguimos alcançar 
alguns momentos de tra-
balho de equipa bastante 
interessantes”.

o responsável pela 
equipa do Fc Porto refor-
ça ainda que “os aspectos 
essenciais ao jogo, quer as 
instalações desportivas, 
quer a dormida e alimen-
tação tiveram ao mais alto 
nível”, garantindo que na 
próxima edição o Fc Porto 
estará certamente presen-
te para “colaborar neste 
projecto”.

com o mesmo grau de 
satisfação, Pedro Borges, 
treinador do Águas santas, 
expressou o seu agrado e 
o de toda a equipa face à 
organização e ao pendor 
competitivo do torneio. 
Ademais, o mesmo técni-
co salientou a relevância 
desta iniciativa para a cida-

de: “como viram, a banca-
da estava cheia, com imen-
sa gente de fora da cida-
de e isso traz sempre muita 
gente para ficar cá, para 
almoçar, para jantar, para 
conhecerem a cidade, e 
acho que isso é bastante 
importante”.

Já para o dirigente do 
sl Benfica, João Marques, 
o balanço do i Vila real 
Andebol cup foi extrema-
mente positivo. “Adorá-
mos. Aliás, o Benfica é uma 
instituição grande e aqui 
em Vila real só temos que 
agradecer, porque as pes-
soas tudo fizeram para que 
nós tivéssemos todas as 
condições possíveis e foi 
muito bom”, revelou o res-
ponsável pelo Benfica e 
ainda acrescentou a impor-
tância deste torneio para a 
equipa: “o nosso objeticvo 
era continuarmos a trei-
nar, começarmos a traba-
lhar nesse sentido. como 
temos uma série de joga-

dores novos, estes está-
gios são muito importan-
tes para conseguir com que 
eles muito rapidamente se 
integram na dinâmica do 
grupo”, revelou.

inserido ainda no i Vila 
real Andebol cup, reali-
zou-se um encontro de 
minis entre o sVr Benfica 
e AD Amarante, em que os 
mais pequenos tiveram a 
oportunidade de conviver 
e aprender com os jogado-
res júniores do Benfica, que 
aproveitaram este even-
to para fazer um estágio 
antes do início da tempo-
rada. nesse sentido, dispu-
tou-se, na tarde de domin-
go, a taça Vila real Ande-
bol cup, no mesmo esca-
lão, que pôs frente a fren-
te o Benfica e o cAle, equi-
pa em que joga o ex-atle-
ta do sVr Benfica, Jorge 
lima, homenageado antes 
do encontro que foi ganho 
pelo Benfica.

o nível de competiti-
vidade e a promoção do 
andebol foram os ingre-
dientes-chave para o suces-
so deste torneio, como 
salientam ricardo santos, 
atleta do Águas santas, e 
ricardo Ferreira, jogador 
júnior do Benfica, que par-
ticipou no convívio com os 
minis. sobre esta interac-
ção, o pivot do clube da 
luz reforça que “é muito 
bom para as crianças de 4, 
5 e 6 anos conviverem com 

atletas mais velhos, que 
em si têm mais experiên-
cia”, já que estas “querem e 
gostam de aprender” e diz 
ainda que “ Benfica é sem-
pre Benfica”.

Mesmo ficando em últi-
mo lugar, Fábio Facote, atle-
ta do clube da casa, reco-
nheceu a supremacia das 
equipas convidadas, mas 
considerou que este i Vila 
real Andebol cup foi uma 
mais-valia: “com estes três 
jogos aprendemos muita 
coisa e vamos pô-las em 
prática no nosso campeo-
nato. esperamos ter apren-
dido mais e que eles vol-
tem cá”.

na lista dos galardoados 
destaca-se João Vítor Mar-
tins, atleta do Benfica, con-
siderado o melhor jogador 
do i Vila real Andebol cup, 
e ainda tomas Van-zeller 
que arrecadou o prémio 
de melhor guarda-redes e 
sentiu-se grato com o reco-
nhecimento: “senti-me 
bem com o prémio, é sem-
pre bom”.

 “Um sucesso” foi como 
Henrique oliveira, principal 
impulsionador deste tor-
neio, descreveu o i Vila real 
Andebol cup. o treinador 
dos juvenis do sVr Benfica 
mostrou-se extremamen-
te satisfeito por este tor-
neio “ter conseguido juntar 
os três melhores clubes em 
Vila real, assemelhando-se 
ao que acontece nas fases 

finais do campeonato”. 
este técnico revelou 

que “foi gratificante poder 
demonstrar ao muito públi-
co presente nas bancadas o 
que de melhor se faz no 
andebol nacional sempre 
com o intuito de promover 
e dinamizar ainda mais o 
andebol na região”.

 contudo, e reconhe-
cendo a importância das 
entidades que apoiaram 
este torneio, Henrique oli-
veira lamenta que “a cidade 
ainda não está completa-
mente preparada e menta-
lizada para este tipo de ini-
ciativas, apesar de ter con-
tribuído para o enriqueci-
mento da economia local, 
já que familiares e simpati-
zantes se fizeram deslocar 
a Vila real”.

A esperança deste 
jovem treinador é que na 
próxima edição “haja mais 
apoio autárquico bem 
como mais apoio empre-
sarial”, já que este torneio 
difundiu-se além Marão. 
inseridos no campeona-
to da Associação de Ande-
bol de Braga na presente 
época,  os objectivos pas-
sam por “superar a 1ª fase 
nacional e lutar pela parti-
cipação nas fases finais da 
2ª divisão”.

Sofia Brum

anDEbOl

Gigantes do andebol nacional no I Vila Real andebol Cup
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	 	 	 J	 V	 E	 D	 	Gm-Gs		 Dif.	 P

1	 Xico	Andebol	 1	 1	 0	 0	 29-13	 16	 3	
2	 Ac.	S.	Mamede	 1	 1	 0	 1	 30-15	 15	 3
3	 G.	Stº	Tirso	 1	 1	 0	 0	 37-28	 9	 3
4	 FC	Porto	B	 1	 1	 0	 0	 30-26	 4	 3
5	 Módicus	 1	 1	 0	 0	 26-23	 3	 3
6	 Santana	 1	 1	 0	 0	 30-28	 2	 3
7	 S.	Bernardo	 1	 0	 0	 1	 28-30	 -2	 1
8	 Sanjoanense	 1	 0	 0	 1	 23-26	 -3	 1
9	 S.	Paio	Oleiros	 1	 0	 0	 1	 26-30	 -4	 1
10	 Infesta	 1	 0	 0	 1	 28-37	 -9	 1
11	 Académico		 1	 0	 0	 1	 15-30	 -15	 1
12	 Fermentões	 1	 0	 0	 1	 13-29	 -16	 1
13	 FC	Gaia	 0	 0	 0	 0	 0-0	 0	 0
14	 Maritimo	 0	 0	 0	 0	 0-0	 0	 0

Módicus	 -	 Sanjoanense	 26-23	
Ac.	S.	Mamede	-	 Académico	 30-15
S.Paio	Oleiros	 -	 FC	Porto	B	 26-30
FC	Gaia	 -	 Marítimo	 (adiado)
Infesta	 -	 G.	Stº	Tirso	 28-37
Santana	 -	 S.	Bernardo	 30-28
Xico	Andebol	 -	 Fermentões	 29-13

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

1ª jornada

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

2ª jornada

XICO ANDEBOL 29
Ricardo	 Castro,	 José	 Fernandes	 (1),	 Tiago	 Cunha	
(1),	Gustavo	Castro,		Pedro	Correia	(2),	João	Santos	
(7),		Mário	Peixoto,		André	Caldas	(1),		Rui	Oliveira,	
Luís	Sarmento	(2),	João	Gonçalves,	Luís	Castro,		Rui	
Lourenço	(7),	Nuno	Silva	(3),	 Jaime	Barreiros	(1)	e	
Daniel	Santos	(4)
T:	EDUARDO	RODRIGUES

FERMENTÕES
Filipe	Silva,	 	Miguel	Freitas,	José	Martins,	 	Hélder	
Cunha,	 Rui	 Carvalho	 (3),	 Sérgio	 Ribeiro,	 Nuno	
Pinheiro	 (1),	Raúl	Nunes,	Carlos	Fernandes,	 	 João	
Martins	(2),	Carlos	Martins,	 João	Carvalho,	Daniel	
Oliveira,	Bruno	Silva,	Armando	Silva	 (4)	e	Ricardo	
Pinto	(3)
T:	LUÍS	PEREIRA
LOCAL:	Pavilhão	do	Desportivo	Francisco	de	Holanda
Árbitros:	Fernando	Novais	e	Carlos	Marinho

13

REPORTAGEM	DE
REDACÇÃO

Xico bem 
mais forte
bateu o
Fermentões

Equipa	de	Eduardo	Rodrigues	não	deu	hipóteses	ao	Fermentões,	
num	dérbie	que	apenas	teve	emoção	nas	bancadas	já	que	dentro	
das	quatro	linhas	o	Xico	Andebol	não	deu	hipóteses.

O	Xico	 Andebol	 venceu,	 con-
fortavelmente,	o	dérbie	com	
o	Fermentões,	que	assinalou	

o	 arranque	 do	 Campeonato	 Nacional	
Andebol	2.	Candidato	a	subir	de	divisão,	
o	Xico	mostrou	argumentos	totalmente	
distintos	dos	exibidos	pelo	Fermentões,	
que	está	a	disputar	agora	um	campeo-
nato	bem	mais	exigente.	Ficou	claro	que	
as	duas	equipas	de	Guimarães	vão	dis-
putar	objectivos	bem	distintos,	o	que	é	
claramente	 compreensível	 se	 levarmos	
em	conta	que	chegaram	a	este	patamar	
procedentes	 de	 realidades	 completa-
mente	diferentes.

As	equipas	tem	algumas	caras	novas	
em	relação	à	época	transacta,	com	real-
ce	no	Xico	Andebol,	entre	outros,	para	o	
regresso	de	Nuno	Silva.	No	Fermentões	
houve	 alguns	 regressos	 à	 actividade	
efectiva,	assim	como	o	recrutamento	de	
alguns	jovens	com	bastante	valor.

	 O	 jogo	 iniciou-se	 com	 o	 Xico	 An-
debol	a	todo	o	gás	e	depressa	chegou	
aos	5-0,	com	o	treinador	do	Fermentões	
Luís	 Pereira	 a	 solicitar	 o	 seu	 primeiro	
time-out,	ainda	o	cronómetro	assinalava	

VOLEIBOL FEMININO

Plantel do 
Vitória 
quase fechado

Depois	 de	 várias	 renovações,	 che-
gam	agora	alguns	reforços	à	equipa	sé-
nior	feminina	de	Voleibol	do	Vitória.	

Patrícia	Fernandes	já	acertou	a	reno-
vação,	bem	como	a	atacante	Marta	Es-
teves,	sendo	de	destacar	o	regresso	da	
central	Ana	Isabel	Silva,	bem	como	da	
atacante	Diane	Oliveira	e	da	distribuido-
ra	Filipa	Rocha.

O	 plantel	 vitoriano	 não	 está	 ainda	
fechado,	 aguardando-se	 mais	 novida-
des	para	breve.

apenas	oito	minutos.	Uma	paragem	que	
deu	alguns	frutos,	já	que	depois	surgi-
ram	os	dois	primeiros	golos	a	seu	favor	-	
6-2	aos	10	minutos	de	jogo.	No	entanto,	
não	se	alterou	o	domínio	do	Xico	Ande-
bol, com mais eficácia na concretização 
do	que	o	adversário,	e	o	evoluir	do	mar-
cador	foi-se	acentuando:	10-3,	12-5	e	o	
intervalo	chegou	com	17-6.	

A	segunda	parte	nada	de	novo	trou-
xe	à	dinâmica	empreendida	pelas	duas	
equipas,	com	um	reinício	com	poucos	
golos	-	aos	40	minutos	o	marcador	as-
sinalava	 20-8	 e	 23-8	 aos	 13	 minutos,	
altura	 que	 o	 técnico	 do	 Fermentões	
solicitou	o	seu	segundo	time-out.	Feitas	
algumas rectificações e substituições 
em	ambos	os	conjuntos.	o	resultado	foi	
que	as	equipas	se	equilibraram	nos	go-
los marcados a partir de então, e o final 
chegou	com	a	vitória	do	Xico	Andebol	
por	29-13.

Foi	um	jogo	emotivo,	mais	fora	das	
quatro	linhas,	pois	o	público	apoiou	in-
sistentemente	e	com	correcção	as	equi-
pas,	mesmo	com	um	desequilíbrio	no	
marcador	desde	muito	cedo	a	favor	do	
Xico	Andebol,	não	sendo	por	isso	que	
esmoreceu	o	muito	público	que	assis-
tiu	a	este	dérbie,	após	longos	anos	de	
jejum.	

Relevo	no	Xico	Andebol	para	os	sete	
golos	 de	 Rui	 Lourenço	 e	 João	 Santos,	
enquanto	o	regressado	Nuno	Silva	fac-
turou por três vezes. Por sua vez, no 
Fermentões	os	quatro	e	 três	golos	de	
Armando	 Silva	 e	 Ricardo	 Pinto,	 ‘repe-

tentes’	 da	 época	 transacta,	 respectiva-
mente,	 foram	 os	 destaques	 para	 uma	
exibição	 que	 pecou	 um	 pouco	 pelas	
falhas na concretização por quase toda 
a	equipa.

MUITOS ADEPTOS DO FERMENTÕES

Dérbie com casa cheia
empolgou os adeptos

A	reedição	do	dérbie	vimaranense	levou	centenas	de	adeptos	ao	pavilhão	do	
Desportivo	Francisco	de	Holanda.	Destaque	para	a	presença	de	cerca	de	uma	centa-
na e meia de apoiantes do Fermentões, que fizeram uma curta viagem para assistir 
à	estreia	da	sua	equipa	no	Campeonato	Nacional	Andebol	2.
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XICO DERROTOU 
FERMENTÕES

ANDEBOL
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CDC S. Paio 
Oleiros perde 
na estreia
Na abertura do campeonato o CDC 
S.Paio de Oleiros recebeu um FC 
Porto B recheado com jovens pro-
messas e foi derrotado por 30-26. A 
experiência e garra dos atletas do 
CDC, durante a primeira parte, man-
teve o jogo equilibrado. O empate a 
14 golos ilustrava cabalmente o que 
se tinha passado na primeira parte. 
No início da segunda metade ,os 
atletas do CDC não conseguiram 
manter os mesmos níveis de con-
cretização, aproveitando o FC Porto 
para se distanciar no marcador em 8 
golos. Os atletas do CDC, apesar de 
já não lhe restarem muitas forças, 
ainda encetaram uma recuperação 
que pecou apenas por ser tardia.

Andebol
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pelo concelho 
que Foi de ViSita ao gináSio clube do Sul

Inaugurado em 1920, em Almada, tem 
desde 1995 as suas modernas instalações, 
amplas e excelentemente equipadas na 
Praceta de Angola, na Cova da Piedade e 
foram inauguradas pela Dr.ª Maria Bar-
roso Soares. 

Esta instituição desportiva vai organi-
zar pela décima vez consecutiva o Torneio 
de Andebol, que tem sido sempre um êxi-
to, e que este ano o será também.

“Este torneio tem tido diversas varian-
tes, consoante as decisões dos dirigentes, 
que na altura estão à frente dos destinos 
do Ginásio e temos tido torneios de Juve-

Ginásio Clube do Sul, «Orgulho no 
passado e no presente, Confiança 
no Futuro!».

nis e Juniores; Iniciados e Juvenis, e desta 
vez temos três escalões: Seniores, Juniores 
e Juvenis. 

Batemos a várias portas, procurando 
patrocinadores, mas apenas três nos res-
ponderam afirmativamente: a Câmara 
Municipal de Almada, a Junta de Fregue-
sia da Cova da Piedade e a Liberty Segu-
ros; todas as outras portas se fecharam, 
em parte porque o tecido empresarial no 
concelho de Almada está fragilizado, e 
também porque devido à nossa situação 
geográfica, as empresas do nosso conce-
lho preferem conceder patrocínios a Clu-
bes de Lisboa. 

Acho que é um contrassenso e essa 
prática leva a que muitos miúdos façam 
desporto em clubes lisboetas, quando o 
deviam fazer aqui em casa. 

O Torneio vai de 11 a 15 de Setembro, 
e irá coincidir com as festas da Cova da 
Piedade, o que vai dar maior projecção a 
ambas as partes, vai envolver treze clubes, 
quase todos grandes nomes no andebol 
nacional, alguns a participar nos três es-
calões, como o Benfica, o Sporting em Ju-
niores e Juvenis, o Belenenses em Juvenis, 
o Vitória de Setúbal em Seniores, o Liceu 
Camões em Seniores, assim como o Boa 

Hora. Vêm depois o Académico do Porto, 
clube histórico dessa cidade; o Benavente, 
outros e mais outros. Foi convidada uma 
equipa italiana que atempadamente co-
municou que não podia aceitar o convite 
porque o campeonato de Itália já está em 
movimento. 

Até ao último momento esteve acerta-
da a presença de uma equipa angolana, 
que daria o toque internacional ao Tor-
neio e que viria com o apoio da Embaixa-
da e Consulado de Angola, entidade com 
a qual o Ginásio tem uma parceria, mas 
no último momento esta equipa, por mo-
tivos logísticos ou outros, comunicou que 
não podia estar presente. 

Foi substituída pelos capa e batina do 
Liceu Camões.” 

A entrada é gratuita, os horários diver-
sificados e amanhã, sábado, pelas 10h00, 
pode assistir ao Ginásio C.S. – Benfica. 

Quem é que não se apercebeu que tive 
um anfitrião nesta visita?

Foi o almadense, nascido na freguesia 
do Pragal, João Marcos, que tem dois ví-
rus bons no corpo: o andebol e o Ginásio 
Clube do Sul. Foi atleta do Almada A.C., 
transferiu-se (ainda é desconhecida a ver-
ba envolvida!!!!) para o Ginásio, onde foi 
atleta, treinador e hoje é dirigente. 

João Marcos, uma iniciativa destas 
envolve bastantes pessoas, logo elevados 
dispêndios financeiro; a vossa instituição 
respira saúde financeira?

"O Ginásio tem a mesma saúde finan-
ceira do país. Tem é uma boa gestão fi-
nanceira, e este Torneio vai envolver cerca 
de trinta pessoas voluntárias, sobretudo 
os pais dos nossos pequenos atletas, que 
estão sempre prontos a ajudar, o que é 
de enaltecer. Sei que no Seixal há muitos 
amantes dessa modalidade, que venham 
porque serão bem-vindos!"

Gregório José 
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 Joana Sousa

Jornal de Estarreja (JE): Depois
dos dias intensos do
GarciCup’13 qual o balanço do
mesmo?
Carlos Arrojado (CA): O
balanço foi extremamente
positivo, tivemos 156 equipas
no Andebol indoor e de praia
num total aproximado de
2.800 atletas que superaram
todas as expectativas e
fizeram deste Torneio o maior
a nível nacional. Colocamos
Estarreja no centro da
competição desportiva
juntando numa só competição
o Andebol tradicional e o
adaptado, mais uma vez
inovando e concentrando no
mesmo evento, estas
vertentes importantes da
competição desportiva. Em
conjunto com as escolas de
samba conseguimos a par da
competição que os atletas
tivessem um final de época de
grande diversão oferecendo
um cartaz fantástico e
ocupando os tempos livres
com toda a diversão possível
e mais uma vez promovendo
outro enorme cartão-de-visita
de Estarreja que é o Carnaval.
Nasceu o Samba Sport Fest
que é a reunião de quatro
Escolas de Samba com o EAC
numa união sem precedentes
juntando o desporto e a
diversão no mesmo capítulo
que foi a chave do sucesso
deste grandioso Torneio.

JE: Foi a edição que mais
equipas arrastou. Pensa que a
organização esteve à altura?
CA: A Organização esteve á
altura do enorme desafio que
foi conseguir montar e realizar
este evento. O que já não se
pode dizer das instituições
que nos deviam apoiar e que
não o fizeram na devida
proporção que o Torneio
exigia. No entanto, tendo em
conta a satisfação geral da
maioria dos participantes e de
todas as pessoas envolvidas
podemos dizer que,
seguramente, a organização
cumpriu o seu papel e
conseguiu também com os
poucos meios que possuía
superar todas as expectativas.

JE: Em termos de apoios foi
possível cobrir todas as
despesas do GarciCup?
CA: É óbvio que não,
começando pela CME que não
nos ajudou na medida que era

   Com o aproximar de mais uma época desportiva é tempo de balanços e de novidades.
   O Jornal de Estarreja falou com Carlos Arrojado, treinador do Estarreja AC sobre a época que se avizinha e aproveitou para fazer o balanço do GarciCup’13
que arrastou multidões a Estarreja.
   Depois de um objetivo falhado na época anterior, onde o Estarreja AC não conseguiu subir de divisão, ficamos a conhecer os novos objectivos para a época
2013/2014 pelo treinador da equipa sénior do clube de andebol estarrejense, Carlos Arrojado.

necessário, como por
exemplo no campo artificial
de Andebol de Praia que
tivemos que procurar ajuda
externa para conseguirmos
realizar o mesmo. Depois,
temos também que lamentar
que os apoios mais elevados
vieram de Empresas dos
concelhos vizinhos e outras
que nada têm a ver com a
cidade que beneficiou de todo
o movimento e prestigio que
o Torneio preconizou.
Lamentamos também, que
espaços comerciais como o
Pingo Doce e o Intermarché,
grandes beneficiários de todo
o movimento económico que
o Torneio gerou não tenham
contribuído com um único
cêntimo de todo o lucro que
nós lhes proporcionamos.
Estes são os exemplos dos
apoios que pela negativa não
contribuíram para a
sustentabilidade deste
Torneio. Apesar de todo o
esforço da organização o
Torneio acaba por não
conseguir fazer face a todas as
despesas inerentes à
realização do evento
colocando um risco elevado
na realização das próximas
edições.

JE: Aproxima-se mais uma
época desportiva para o

Estarreja AC. Quais os
objetivos para esta época?
CA: Os nossos objectivos para
esta época estão muito claros
e bem definidos. Sabendo
cada escalão qual a posição e
o lugar por que lutam na
competição regular que se
avizinha. Podemos realçar
que os seniores são claros
candidatos à subida de divisão
e os Juvenis estarão
certamente na fase final da
primeira divisão Nacional
deste escalão a lutar com as
melhores equipas de
formação do país. Outro dos
grandes objectivos é atingir os
150 atletas nos escalões de
formação como fruto do
grande trabalho de captação
que pretendemos fazer em
conjunto com as Escolas do
concelho.

JE: Novidades em termo de
reforços da equipa sénior?
CA: Para equipa sénior
contamos para a nova época
2013/2014, com algumas
novidades provenientes de
alguns clubes próximos que
serão importantes para
conseguirmos a tão esperada
subida de divisão. A inclusão
dos nossos juniores neste
plantel será a grande aposta e
mais-valia para o futuro do
EAC, criando uma equipa com

fortes bases para os próximos
anos de sucesso.

JE: Como conhecedor da
modalidade e estando por
dentro da situação do
Estarreja AC, quais os escalões
em que o clube estará
representado?
CA: O Clube, como um
verdadeiro clube de
formação, estará
representado em todos os
escalões masculinos. Nesta
nova época regressam ao
Clube os escalões de bambis
e minis que estavam cedidos
ao AC Salreu ao abrigo do
protocolo de cooperação
desportiva que nesta época
será menos abrangente.
Pretendemos fazer deste
Clube uma escola de
formação de Andebol ao mais
alto nível.

JE: A “parceria” Estarreja AC
com AC Salreu mantêm-se
para esta época?
CA: Sim claro. É de extrema
importância a partilha e
cooperação entre os dois
clubes. Nesta nova época
iremos desenvolver o
protocolo de uma forma
diferente do ano transacto,
ficando a cargo de cada clube
a gestão do feminino e do
masculino. O EAC irá colaborar
directamente na captação de

atletas femininas para a AC
Salreu para o qual desejamos
o maior sucesso.

JE: O que podem os
estarrejenses esperar do
clube para esta época?
CA: Podem esperar um ano de
muita competição e sucesso
que levará o EAC a figurar num
plano de destaque Nacional.
Este sucesso será o fruto do
trabalho que se tem vindo a
desenvolver há pelo menos
dois anos, amplamente
compensado pelo Garcicup
que é sem dúvida a nossa
alavanca principal de prestígio
desportivo. Os Estarrejenses
podem esperar do EAC um
sério trabalho de formação e
de ocupação dos jovens como
mais nenhum Clube do
concelho o faz. Orgulhamo-
nos de substituir, sem os
meios que nos deviam ser
adjudicados, as instituições
que por dever tinham a
obrigação de ocupar e formar
estes jovens como nós o
fazemos. Os estarrejenses
podem contar com todo o
nosso apoio para educar e
formar atletas, orientando os
jovens para o desporto,
retirando-os de outros
caminhos perigosos para
onde a sociedade actual
infelizmente os empurra.
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Andebol: autarquias apoiam JAC 
na aquisição de viatura

o Juventude de amizade e Convívio adquiriu uma nova carrinha para fazer 
deslocar as suas equipas de andebol feminino às competições nacionais em 
que participam, tendo as autarquias da vila apoiado a compra. a câmara 
municipal participou com dois mil euros e, em contrapartida, a carrinha 
terá de ter inscrita a mensagem “Município apoia o desporto”, bem como 
o logótipo “alcanena – Capital da Pele”.

em matéria desportiva, decorreu no passado fim-de-semana a apresentação 
das equipas dos diversos escalões e a equipa principal do JaC, as seniores, 
começam este sábado o campeonato nacional em casa, no pavilhão da escola 
secundária de alcanena, defrontando do Maiastars, a partir das 16 horas.   
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Xico Andebol vence Torneio 
Internacional 

Redacção

O Xico Andebol venceu o 
Torneio Internacional de 
Andebol CED2013, realizado 
no último fim de semana e que 
contou com a participação 
das equipas do Sporting CP, 
ABC/UMinho e Lavadores 
de Vigo.

O Xico Andebol venceu o ABC/
UMinho por 26-22 no jogo da fi-
nal do Torneio Internacional de 
Andebol CED 2013. No primeiro 
dia da prova, o Xico Andebol ven-
ceu o Lavadores de Vigo por 40-22 
e o ABC bateu o Sporting por 29-
27, agendando um dérbi minhoto 
para a final. A equipa de Guima-
rães dominou e foi mais eficaz fren-
te a um ABC/UMinho que repli-
cou mas não superou o domínio da 
equipa da casa.

Em juvenis o Xico Andebol A e 
o ABC disputaram a final, com vi-
tória do ABC por 29-27. No outro 
jogo, a equipa do Xico Andebol B 
foi batida pelo Lavadores de Vigo 
por 22-34.

No primeiro dia da prova o ABC 
venceu o Xico Andebol B por 31-
11, e o Xico Andebol A venceu os 
Lavadores de Vigo por 36-25.

Na cerimónia de entrega de tro-
féus, a organização prestou home-
nagem aos representantes dos clu-
bes participantes bem como ao 
presidente da Federação Portugue-
sa de Andebol, Ulisses Pereira, e ao 
presidente da Associação de Ande-
bol de Braga, Manuel Moreira.

O Torneio Internacional de An-
debol CED 2013 foi organizado 
pelo Clube Desportivo Xico Ande-
bol - clube de referência no ande-
bol em Guimarães – e contou com 

o apoio da Cidade Europeia do 
Desporto. Paralelamente à prova 
sénior foi dinamizado um torneio 
para os escalões de formação que 
teve como objetivo a divulgação da 

modalidade e dos valores inerentes 
da prática desportiva.

Participaram no torneio de se-
niores as equipas C. D. Xico An-
debol, Sporting Clube de Portugal, 

ABC/UMinho e U.B. Lavadores 
de Vigo e no torneio de juvenis as 
equipas C.D. Xico Andebol A e B, 
ABC/UMinho e U.B. Lavadores 
de Vigo.
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Andebol

O somatório dos go-
los marcados no 
torneio ditou a vi-

tória do Sport Lisboa e Ben-
fica que, no dia oito, discutiu 
a final do I Vila Real Andebol 
Cup, em juvenis, empatando 
com a Associação Atlética de 
Águas Santas.

A primeira edição do Vila 
Real Andebol Cup realizou- 
-se, entre os dias 6 e 8, no Pa-
vilhão de Desportos, e pro-
moveu o encontro entre as 
três equipas que terminaram 
a última época desportiva nos 
três lugares cimérios da tabela 
do campeonato (Futebol Clu-
be do Porto, do Sport Lisboa 
e Benfica e da Associação 
Atlética de Águas Santas) e a 
equipa do clube organizador 
do evento, o Sport Vila Real 
(SVR) e Benfica.

João Marques, dirigente do 
Benfica, explicou que o tor-
neio foi muito bom porque 
permitiu “dar ritmo e dinâmi-
ca à equipa”, bem como en-
trosar os novos jogadores que 
este ano entraram para o gru-
po. “Temos muitos jogadores 
novos, por isso o objetivo foi 
criar espírito de grupo, um 
princípio importante para a 
próxima época”, explicou.

O mesmo responsável re-
feriu ainda que o objetivo do 
Benfica para a próxima época, 
que começa no dia 21, é “ga-
nhar”. “Estamos convencidos 
que este ano, a exemplo do 
ano anterior, tanto em juvenis 
como em juniores e seniores, 
conseguiremos estar nas fa-
ses finais a discutir os títulos”, 
adiantou. 

Sobre o torneio em si, João 
Marques sublinhou a impor-
tância deste tipo de eventos 
para a progressão da moda-
lidade, para o incentivar dos 
novos jogadores, sobretudo os 
mais pequenos. “Só seremos 
mais fortes se o andebol se 
tornar mais forte, e para o an-
debol se tornar mais forte em 
Portugal é importante que as 
equipas grandes estejam dis-
poníveis para ajudar a cativar 

mais pessoas. O Benfica tem 
que fazer esse papel”, explicou 
o dirigente, revelando que al-
guns jogadores benfiquistas 
apitaram, inclusivamente, um 
jogo de minis entre o Ama-
rante e o SVR Benfica.

“O pavilhão tem excelentes 
instalações e as pessoas tudo 
fizeram para nos proporcio-
nar o melhor. Só temos que 
agradecer”, revelou o mesmo 
responsável, elogiando toda a 
organização do torneio. 

Pedro Borges, treinador da 
equipa juvenil de Águas San-
tas, corroborou a opinião, ex-
plicando que o torneio foi 
“bastante interessante” por-
que juntou os três primeiros 
classificados da época ante-
rior mas também porque ofe-
receu “excelentes condições” 
aos participantes. 

“Estou bastante surpreen-
dido”, referiu mesmo o téc-
nico, sublinhando que a com-
petição, quer em termos de 
“exigência” desportiva, quer 
no que diz respeito ao “eleva-
do nível da organização”, deu 
o mote para que as equipas 
possam “começar bem a épo-
ca”.

Pedro Borges considera 
que este tipo de eventos têm 
um papel muito importan-
te, “principalmente para os 

jovens da terra, que não têm 
tanta oportunidade de ver jo-
gos com equipas grandes, de 
ver como são os jogadores, 
como atacam e defendem”. 
“Mesmo para nós, vir cá e 
conhecer novas realidades, é 
muito importante. Podemos 
até ver algum jogador interes-
sante aqui da terra, nunca se 
sabe”, concluiu.

“O balanço é extremamen-
te positivo”, explicou Cândi-
do Machado, presidente da 
direção do SVR Benfica, re-
alçando que um dos objetivos 
cruciais, o desenvolvimento 
da modalidade, foi bem con-
seguido. 

“No sábado de manhã ti-
vemos, à margem do torneio, 
um jogo de minis com a par-
ticipação da equipa de Ama-
rante. Os atletas do Benfica 
apitaram a partida e os mi-
údos ficaram maravilhados 
com a presença deles. O que 
para o andebol é fantástico”, 
defendeu.

Para além da jornada des-
portiva, às equipas, bem como 
aos familiares que se desloca-
ram para assistir aos jogos e 
que ficaram em Vila Real du-
rante os três dias, “foi possível 
dar a conhecer um pouco da 
cidade”, uma realidade para 
a qual os empresários ain-

da não acordaram. “Tivemos 
aqui dezenas de pessoas que 
vieram acompanhar as equi-
pas, que ficaram nas unidades 
hoteleiras, que almoçaram e 
jantaram nos restaurantes, e 
muitas empresas não com-
preenderam isso e não deram 
apoio”, lamentou o presidente 
do clube anfitrião, sublinhan-
do a necessidade de se perce-
ber que apostar no desporto 
“é um investimento” e não um 
“custo”. 

Segundo o presidente do 
SVR Benfica, o evento, que 
contou com o apoio da Fede-
ração de Andebol de Portugal 
e da Associação de Andebol 
de Vila Real, teve “o contri-
buto de várias instituições, no-
meadamente o Regimento 
de Infantaria 13, o Seminá-
rio, o Município de Vila Real 
e a Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, que aju-
daram a nível logístico a tornar 
possível a sua realização”.

O dirigente associativo 
mostrou-se ainda satisfeito 
com a resposta do público, 
que encheu o Pavilhão Des-
portivo em vários dos jogos 
do torneio que, no próximo 
ano, promete regressar. 

resultados dos jogos

SVR Benfica, 9
SL Benfica, 50

Águas Santas, 32
FC Porto, 31

SVR Benfica, 18
Águas Santas, 52
SL Benfica, 26
FC Porto, 23

SVR Benfica, 12
FC Porto, 42

SL Benfica, 27
Águas Santas, 27

Taça Vila real andebol 
Cup Juniores
SLBenfica, 42

CALE, 15

Jogo de minis
SVRBenfica, 25

AD Amarante, 24 

Torneio decidido pelo número de golos marcados

Benfica foi o vencedor 
do I Vila Real Andebol Cup
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 andebol

LAAC iniciou nova época 
No passado dia 1 de se-

tembro, teve início a época 
desportiva da LAAC com a 
realização de uma reunião 
com direção, treinadores, 
atletas e encarregados de 
educação, com o objetivo de 
planear a atividade.

A nível de competição, 
a LAAC irá participar na 1ª 
fase do campeonato na-
cional de iniciadas e nos 
campeonatos regionais de 
bambis e minis.

Quanto às bambis, Da-
niel Cardoso ficará res-
ponsável pela captação de 
atletas pelas diversas es-
colas da região, bem como 
na secção social da LAAC. 
As minis serão orientadas 
por Cátia Figueiredo (a fre-
quentar o curso de treina-
dores, grau I), Cláudia Sal-
gueiro (já treinava a equipa 
na época passada) e Daniel 
Cardoso. Por sua vez as ini-
ciadas serão treinadas por 

José Santos, Juceleyde Ca-
bral e Jorge Mesquita (es-
tes dois últimos a frequen-

tarem o curso de treinado-
res - grau I).

Os treinos são às segun-

das, quartas e sextas-feiras, 
das 18h às 19h30, para as 
iniciadas; e terças e quintas 

das 18h às 19h30 e sábados 
das 10h30 às 12 horas para 
as minis.
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