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A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,76 x 4,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034418 16-06-2011
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A2

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 4,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034577 16-06-2011
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A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,56 x 18,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36033220 16-06-2011
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A4

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 16,24 x 10,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034256 16-06-2011
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A5

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,76 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034360 16-06-2011
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A6

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,42 x 4,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36035260 16-06-2011
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A7

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 33,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36032126 16-06-2011
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A8

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 4,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034479 16-06-2011
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A9

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,68 x 5,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034546 16-06-2011

Página 9



A10

  Tiragem: 165562

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,78 x 5,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36031772 16-06-2011
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A11

Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,56 x 9,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36037401 16-06-2011

� A equipa de iniciados mas-
culinos da Juve Lis, sagrou-se
campeã nacional da II Divisão
Nacional ao derrotar no jogo
decisivo o Gondomar Cultural,
por 31-27.

Participaram na fase final do
campeonato, que se realizou no
pavilhão da Juve, as duas equi-
pas finalistas e ainda o GA Por-
talegre e o Académico FC.

Na partida que ditou o cam-
peão, no primeiro tempo, os lei-
rienses já venciam por 15-13. l

ANDEBOL MASCULINO

Juve alcança
título nacional
em iniciados
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A12

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13593

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,90 x 10,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36037398 16-06-2011
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A13

Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,54 x 17,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36036917 16-06-2011

Ao derrotar a equipa do Aca -
démico de Viseu, a equipa sé -
nior masculina de andebol do
ABC de Nelas conquistou a 2ª
edição da 'Taça de Andebol da
Associa ção de Andebol' ter mi -
nado, assim, da melhor ma -
neira a boa época que realizou. 

O jogo disputou-se no passa-
do domingo no Pavilhão Mu -
nicipal de Nelas e colocou fren -
te a frente o clube da região do
'Coração do Dão' e o vizinho
Académico de Viseu. Foi uma
partida muito disputada, como
todas as outras realizadas ao
longo da época entre os dois
em blemas, proporcionando ao
muito público presente mo -
men tos de grande espectacu-
laridade e emoção. Sob o signo
do equilíbrio, o jogo foi regis-

tando sucessivos empates ao
longo do primeiro período, al -
ternados com vantagens tan -
gen ciais. A partir do minuto
vinte, o clube nelense teve um
pe  ríodo de grande fulgor e co -
lo ca-se em vantagem por 5
golos. O Académico, num for -
cing final, ainda reduz para a
diferença de 2 golos no final da
1ª parte.

O início do segundo tempo
do jogo foi determinante. A
equi  pa nelense entrou forte e
com rápidas transições ampli -
ou a vantagem, que se cifrava
em 5 golos à passagem do mi -
nu to 8. A partir daí, o clube do
‘Coração do Dão’ foi contro -
lando o jogo e a vantagem ad -
quirida, através de um ritmo
vivo, uma defesa sólida.

Andebol
Taça da Associação de Andebol de Viseu

Nelenses salvaram a época com um título

ABC de Nelas ganhou
Taça Associação de Viseu

A equipa do ABC de Nelas que arrecadou a Taça 'Associação de Viseu'
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A14

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 28,64 x 16,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36038028 16-06-2011

Em juvenis e iniciados

ABC encerrou época com dois títulos nacionais

A época andebolística chegou ao fim para o ABC de Braga 

e, na formação, o saldo foi bastante positivo, com os juvenis e 

os iniciados a sagrarem-se campeões nacionais nas respectivas 

categorias.

Por seu turno, a equipa de iniciados foi vice-campeã nacional 

e a de juniores marcou presença na fase final da competição, 

terminando a prova no quarto lugar.

De resto, é justo salientar a presença de equipas do ABC de 

Braga nas quatro fases finais da formação: juniores, juvenis, 

iniciados e infantis. Esta época, o ABC foi a única equipa a 

conquistar dois títulos nacionais… tal como na época passada… 

e na outra anterior.

O ABC continua a ser a equipa mais galardoada na formação, 

com 25 títulos nacionais em juniores, juvenis, iniciados e infantis, 

com 14 deles celebrados nos últimos dez anos.

Nos últimos anos o Xico Andebol é a equipa mais próxima 

do ABC, somando sete campeonatos nacionais no período 

referido.

 

Juvenis e iniciados do ABC de Braga com os respectivos troféus de campeões nacionais

DR
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A15

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 26,11 x 28,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36036002 16-06-2011
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A16

  Tiragem: 112110

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 58

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,97 x 3,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36029763 16-06-2011
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A17

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 5,54 x 9,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36036656 16-06-2011
andEBol

Pedro Graça 
renova com Benfica
O Benfica chegou a acordo 
com Pedro Graça para a 
renovação do contrato do 
ponta-esquerdo. “A época 
não foi brilhante, mas tam-
bém não foi má. Conquis-
támos a Supertaça, a Taça 
de Portugal e tivemos numa 
final europeia”, sublinhou 
o atleta em declarações à 
Benfica TV, adiantando já 
os objetivos para a próxima 
época: “Ganhar todas as 
competições”. 
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A18

  Tiragem: 101429

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,99 x 22,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36034588 16-06-2011
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A19

Ribatejo (O)   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 46

  Cores: Cor

  Área: 15,46 x 22,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36021552 16-06-2011

Depois da equipa de infantis do 
Clube Desportivo Salvaterrense 
se ter sagrado campeã distri-
tal, após ter vencido o Clube 
Desportivo Amiense por duas 
bolas a zero, foi a vez do Clube 
de Andebol de Salvaterra de 
Magos (CAS) se ter sagrado 
campeão nacional da 2ª divisão 
de juvenis, ao conquistar em 
Santo Tirso, o primeiro lugar 
da classifi cação fi nal, com sete 
pontos, após uma vitória e dois 
empates, a mesma classifi cação 
fi nal que o Alavarium, equipa 

que o CAS venceu no confronto 
directo. A juntar ao título de 
campeão nacional, o jogador 
Miguel Batista, da equipa de 
andebol arrecadou ainda o títu-
lo de melhor marcador do cam-
peonato, com 197 golos em 20 
jogos. Um grande desempenho 
da equipa ao longo de todo o 

campeonato nacional, em espe-
cial durante a fase fi nal e que 
foi recebido com grande eufo-
ria, no concelho de Salvaterra 
de Magos. Para demonstrar o 
orgulho nas equipas e atletas 
vencedores, a Câmara Muni-
cipal de Salvaterra de Magos 
prestou, no passado dia 12 de 
Junho, noite de encerramento 
das Festas do Foral, dos Toiros e 
do Fandango, uma homenagem 
aos atletas, técnicos e dirigentes 
das duas equipas campeãs, com 
a atribuição de faixas individu-
ais, entregues pelas mãos de 
Ana Cristina Ribeiro, presiden-
te da câmara Municipal.

Andebol Juvenis de 
Salvaterra campeões
Atletas dos dois clubes foram homenageados pelo 
munícipio de Salvaterra de Magos

Clube de Andebol 
de Salvaterra 
venceu por sete 
pontos, com uma 
vitória e dois 
empates

Vânia Clemente

vania.clemente@oribatejo.pt

Equipa de andebol vai disputar a primeira categoria nacional na próxima época.
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A20

Comércio de Guimarães (O)   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,27 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36021832 15-06-2011
Presidente do Xico Andebol

António Xavier eleito
António Xavier foi eleito, 

na segunda-feira à noite, 
presidente do Xico Andebol 
para o biénio 2011/2013. 
Numa Assembleia Geral 
pouco concorrida - factor 
que o dirigente fez ques-
tão de sublinhar - o antigo 
Presidente da Câmara viu 
a sua lista ser eleita por 
unanimidade.

Na cabeça de António 
Xavier germina um projecto 
que pretende “aproximar 

a comunidade escolar do 
clube.” “Queremos dar mais 
condições aos jovens, com 
um Centro de Estudos, 
onde possam fazer os seus 
trabalhos e depois pratica-
rem desporto. Queremos 
promover uma aproxima-
ção aos outros clubes, num 
projecto mais global. Mas, 
isso não passará só por 
mim, porque é um projec-
to que demorará mais de 
dois anos a implementar”, 

finalizou.
A Direcção de António 

Xavier tem muitas caras 
novas. Paula Ferrão tran-
sitou da Direcção anterior, 
assumindo o cargo de vice-
presidente com o pelouro 
desportivo. A ex-presidente 
do Xico Andebol é acompa-
nhada pelos ex-jogadores 
José Rodrigues e Bento 
Machado. Alfredo Correia 
é o Secretário do clube, 
Paulo Peixoto o Tesoureiro 

e Alves Pinto o responsável 
pela Educação e Formação. 
Octávio Santos continua 
na  presidência da As-
sembleia Geral, onde tem 
como secretários Rui Maia 
e Vicente Salgado. No Con-
selho Fiscal, Pedro Vilhena 
Roque também transitou 
no cargo de Presidente, 
sendo acompanhado por 
Fernando Silva e António 
Cardoso.
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A21

Diário As Beiras   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 3,88 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36014001 15-06-2011

Ansião Última 
jornada dos 
torneios 
inter-escolas

111�A última jornada 
dos torneios inter-escolas 
dos Jogos Escolares do con-
celho de Ansião realiza-se 
hoje, a partir das 14H30. 
Nesta jornada disputa-se 
um jogo de basquetebol no 
pavilhão de Avelar, um jogo 
de andebol, no pavilhão de 
Santiago da Guarda, e no 
pavilhão de Ansião o vo-
leibol.
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A22

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 27,41 x 21,53 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36015252 15-06-2011

� A equipa sénior feminina do
Alavarium escreveu uma página
de ouro no desporto de Aveiro,
nomeadamente no andebol, ao
assegurar um lugar nas competi-
ções europeias da próxima época.
A quinta posição alcançada no
Campeonato Nacional da 1.a Di-
visão garante às aveirenses a par-
ticipação na Taça EHF, já que os
finalistas da Taça de Portugal, ga-
nha pelo Madeira SAD, ficaram
melhor classificadas no campeo-
nato, abrindo assim uma vaga
para o Alavarium.

Há mais de 20 anos que uma
equipa de andebol aveirense não
conquistava um lugar nas com-
petições europeias, pelo que é um
feito histórico de um clube que
tem tido uma ascensão meteórica
e que tem desenvolvido um notá-
vel trabalho no andebol feminino.
Este ano, o Alavarium sagrou-se
campeão nacional da 2.a Divisão,
em Iniciados femininos, sendo a
quinta melhor equipa nacional
em Juvenis, para além de ir dispu-
tar o título nacional de Infantis, no
próximo fim-de-semana.

Para o treinador da equipa sé-
nior, Ulisses Pereira, este resul-

tado “é um sonho para nós e ain-
da custa a acreditar no que con-
seguimos. É o resultado de um
trabalho notável em todos os es-
calões do andebol feminino, que
fazem com que a equipa sénior
seja o resultado dessa fantásti-
ca formação. E é, sobretudo, um
prémio mais do que justo para
um grupo de trabalho que treina
com uma intensidade que é raro
de ver em Portugal. Elas mere-
cem tudo”.

Apesar deste “êxito”, a campa-

nha europeiapode estar em cau-
sa: “Só conseguiremos partici-
par nas competições europeias
se as ‘forças vivas’ da cidade nos
ajudarem. Num momento em
que, face aos apoios reduzidos,
lutamos desesperadamente pe-
la sobrevivência, sem um apoio
extraordinário da autarquia e
das empresas não conseguire-
mos participar nas competições
europeias”.

Para o técnico aveirense, “Avei-
ro deve estar orgulhosa de ter

uma equipa que leve o nome da
cidade até à Europa e é irónico que
isso aconteça numa altura em
que, devido a esta enorme dimi-
nuição de apoios, o clube luta pe-
la sobrevivência”, revela. Os res-
ponsáveis do clube apelam a que
a autarquia, empresas e simpati-
zantes ajudem o clube a partici-
par aonde conseguiu chegar por
mérito próprio. “Aveiro volta a ter
uma equipa nas competições eu-
ropeias femininas mais de 20
anos depois”, concluiu.l

RESULTADOS Equipa feminina do Alavarium
conquista um lugar europeu
Aveiro volta a ter uma equipa nas competições europeias 20 anos depois 
da última presença, mas o clube precisa de apoio para disputar a Taça EHF

ANDEBOL

SENIORES FEMININOS do Alavarium fazem história no andebol

D
.R
.

2.ª DIVISÃO MASCULINOS
FASE DE APURAMENTO
ZONA NORTE/13.ª JORNADA
Modicus-Callidas 24-21
S. Paio Oleiros-Santana 31-29
Académico-Alavarium 35-30
Folga: Santo Tirso.
14.ª JORNADA
Santana-Santo Tirso 30-31
Callidas-Académico 29-27
Alavarium-S. Paio Oleiros 23-37
Folga: Modicus
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
S. Paio Oleiros 12 10 1 1 409-314 50
Académico 12 6 2 4 359-335 46
Santo Tirso 12 8 1 3 358-352 40
Santana 12 3 1 8 342-369 37
Alavarium 12 5 2 5 337-347 37
Modicus 12 4 3 5 288-300 36
Callidas 12 1 0 11 290-366 32
DESCEM À 3.ª DIVISÃO
Modicus e Callidas

3.ª DIVISÃO MASCULINOS
FASE FINAL/10.ª JORNADA
Samora Correia-Benavente 24-25
Infesta-Vela Tavira 27-27
Ílhavo AC-Marienses 21-25
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
Infesta 10 6 4 0 309-278 26
Vela Tavira 10 6 3 1 319-287 25
Benavente 10 4 1 5 284-286 19
Marienses 10 4 0 6 281-272 18
Samora Correia 10 3 1 6 257-293 17
Ílhavo AC 10 2 1 7 273-307 15
SOBEM À 2.ª DIVISÃO
Infesta e Vela Tavira
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Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,48 x 2,89 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 36015252 15-06-2011

SENIORES FEMININOS
DO ALAVARIUM GARANTEM
PRESENÇA NA TAÇA EHF

ANDEBOL P30
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13593

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 16,93 x 27,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36015346 15-06-2011

Página 24



A25

Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,54 x 14,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36014326 15-06-2011

Sporting sagrou-se campeão nacional

Pavilhão de Resende foi
capital do andebol jovem

O Pavilhão Municipal de
An reade, em Resende, encheu-
se de público no último fim-de-
se mana, para assistir ao Cam -
pe onato Nacional de Andebol
Juniores da 1.ª Divisão, disputa-
do pelas equipas do Sporting ,
F.C. Porto, ABC de Braga e CF
Belenenses. No primeiro jogo o
FC Porto não teve dificuldades
em ultrapassar o Belenenses,
tendo vencido por 36-23. 

O segundo jogo foi mui to
equilibrado e emotivo. A 7 mi -
nutos do final, o ABC de Braga e
o Sporting estavam empatados.
Nos últimos minutos, o  Spor -
ting  passou para a frente e gan-
hou por 27-24. 

O título na cional foi discuti-
do no domingo entre o Spor -
ting  e o FC Por to, num encon-
tro que proporcionou um
gran de espectáculo, que ape nas
se resolveu no minu to fi nal,
com o Sporting a ganhar por
32-31, revalidando, as sim, o
título nacional.

O Sporting ter minou o cam -

pe onato com no ve pontos, se -
guido do FC Porto com sete. O
Bel enenses con quistou o 3.º lu -
gar, com 5 pontos, e o ABC de
Braga fe chou a classificação
com três pontos.

No fi nal da partida, o presi-
dente da Câ mara Municipal de
Re  sende, António Borges, o
pre sidente da Federação de
Ande bol de Por   tugal, Henrique
To rri nha, e o presidente da As -
so ciação de An debol de Viseu,
Jo a quim Escada, procederam à
entrega dos prémios

‘Final four’ de juniores masculinos
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Académico segurou segundo lugar com um empate

Tondela Andebol Clube deixou
o ‘Nacional’ com vitória caseira
O Académico de Viseu
conseguiu manter 
o 2.º lugar na fase final 
de apuramento para 
a permanência. O ABC 
de Nelas também se 
manteve, mas o Tondela
AC foi despromovido

SILVINO CARDOSO

Chegou ao fim o campeona-
to nacional da 3.ª Divisão e, in -
felizmente, o Tondela Andebol
Clube não conseguiu a manu -
tenção, apesar da vitória, con-
cludente, sobre a Associação
Desportiva Albicastrense. A má
campanha durante a primeira
fase e alguns deslizes, já na fase
de apuramento, acabaram por
determinar a despromoção dos
tondelenses. 

A contratação do treinador
Luís Cardantas terá chegado
tar   de para tentar a manu ten -
ção. O atraso era significativo e,
além disso, algumas arbitragens
também contribuíram pa ra o
falhanço da permanência.

Não se pode dizer que tenha
si do uma campanha positiva,
pois o Académico de Viseu fal-
hou a fase de apuramento para
a subida, apesar de ser conside -
ra da a melhor equipa da zona a

praticar andebol, e o ABC de
Ne  las, que chegou a andar, tam-
bém, na luta pela discussão da
su bida, terminou, tranquila -
men te, na quinta posição. Mas
ainda deixou a ideia de ga rantir
o terceiro lugar do pódio.

Os academistas lograram
man ter o segundo lugar com
que transitaram para a segunda
fase, atrás do SIR 1.º de Maio,
equi pa que, diga-se, nunca ven -
ceu, na 'quadra', o Académico. 

No global, e no resumo da se -
gunda fase, não há dúvida de
que a equipa que mais recupe -

rou foi a Académica de Coim -
bra que entrou na discussão pe -
la ma  nutenção em lugar pouco
tranquilo, mas conseguiu, em
o ito jogos chegar ao terceiro lu -
gar, com os mesmos pontos do
Académico de Viseu.

A verdade é que, como se
previa, as duas equipas que ti n -
ham mais dificuldades em so -
bre viver na 3.ª Divisão Naci o -
nal, o Tondela Andebol Clube e
o Núcleo An de bol do Pombal,
acabaram por descer. 

Espera-se, agora, por uma
even  tual repescagem.

RESULTADOS
9.ª JORNADA

SIR 1º Maio-20 km Almeirim 28-24
Ac. Viseu-Batalha AC 27-27 
Tondela AC-Albicastrense 34-27 
NDAM Pombal-Ac Coimbra 21-37

CLASSIFICAÇÃO FINAL

J V E D GM-GS P

SIR 1º Maio 8 6 1 1 233-200 45

Ac. Viseu 8 4 2 2 243-233 40

Ac Coimbra 8 6 1 1  240-208 40

20 km Almeirim    8 4 1 3 228-215 37

ABC Nelas 8 3 0 5 224-217 35

Batalha AC 8 3 1 4 193-222 34

Albicastrense 8 3 1 4 250-254 32

Tondela AC 8 2 1 5   215-23129

NDAM Pombal     8 1 0 7 213-259 24

3.ª Divisão Nacional - Fase de manutenção

O Académico de Viseu foi a melhor equipa da região na 3.ª Divisão Nacional (arquivo)
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Andebol
Gustavo Castro e Paulo Fernandes
regressam ao Xico

Os andebolistas Gustavo Castro e Paulo Fernandes 

são reforços do Xico Andebol para a próxima temporada 

andebolística, na qual o clube vimaranense continuará 

sob orientação do técnico Nuno Santos.

Trata-se de dois regressos a Guimarães de atletas que 

já passaram pelo Xico, com Gustavo Castro a representar 

o Madera SAD na última temporada, enquanto Paulo 

Fernandes vestiu a camisola do AC Fafe.

Por outro lado, o clube vimaranense, agora presi-

dido por António Xavier, garantiu a permanência no 

seu plantel o guarda-redes Ricardo Castro. De saída 

estão atletas como Tiago Silva, que ruma ao FC Porto, 

César Gonçalves, que vai vestir a camisola do AC Fafe, 

ou ainda o bracarense Jorge Rodrigues, cujo futuro 

se desconhece, o mesmo acontecendo com Ivo Silva, 

Paulo Sampaio ou João Silva.
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Andebol
Pedro Carvalho (Xico)
na selecção de juvenis

Pedro Carvalho, do Xico Andebol, é um dos atletas 

convocados para o estágio que a selecção nacional de 

juniores B masculinos (juvenis) realiza entre 18 e 24 

do corrente, em Rio Maior.

A selecção nacional prepara-se para participar no 

European Open de Sub-19, na Suécia.

Os juvenis de Portugal vão trabalhar em Rio Maior, de 

18 a 24 de Junho, antes de disputar o European Open, 

na Suécia, que se realiza de 4 a 8 de Julho.

Atletas e equipa técnica concentram-se no sábado, dia 

18, pelas 12h30, no Centro de Estágio de Rio Maior.
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em concorrência 
e sem grande 
participação dos
associados do Xico
Andebol, António
Xavier foi escolhi-
do para assumir
os destinos do
clube para os

próximos dois anos. Uma das
personalidades que esteve na
génese do Xico chega, assim, à
presidência de um clube, que
parece ter perdido a força de
outros tempos, nomeadamente
ao nível do envolvimento dos
seus associados

O antigo presidente da
câmara sucede a Paula Ferrão,
que irá integrar a nova equipa
directiva, agora como vice-pres-
idente encarregue da área

desportiva.  No discurso de
consagração, António Xavier
centrou-se na necessidade de
promover e reforçar a ligação
do clube à cidade e às pessoas.
Tal como havia feito aquando
da apresentação da candidatu-
ra, o agora presidente salien-
tou a importância de continuar
a apostar na formação dos
jovens, levando essa vertente
para além da faceta desporti-
va. Para tal, será criado um
Centro de Estudos, onde os
mais novos poderão realizar 
os trabalhos da escola, 
devidamente acompanhados.

António Xavier 
pretende revitalizar a noção 
de que o clube pertence aos
seus associados, à comunidade
e todos que por ele passaram.

A todos esses que apela na 
tentativa de fortalecer a 
estrutura do Xico Andebol. A
inclusão dos antigos jogadores
José Rodrigues e Bento
Machado na estrutura que vai
gerir a componente desportiva
é reveladora dessa aposta. 

Alfredo Correia é o
secretário do clube, Paulo
Peixoto assume a tesouraria,
ao passo que Alves Pinto ficará
encarregue pela formação e
educação. Octávio Santos 
mantém-se como presidente 
da assembleia geral e Pedro
Vilhena Roque continuará a
ser o responsável pelo 
conselho fiscal. \

Candidatura não mobilizou associados

{ANTÓNIO XAVIER ASSUME DESTINOS
DO XICO NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS}
foram poucos os sócios que marcaram presença na assembleia-geral 
que visava escolher um novo presidente do xico andebol.

texto // Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

S
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BRUNO FREITAS
António Xavier foi eleito, on-

tem à noite, presidente do Xico 
Andebol para o biénio 2011/2013. 
Numa Assembleia Geral pouco 
concorrida - factor que o dirigente 
fez questão de sublinhar - o antigo 
Presidente da Câmara viu a sua 
lista ser eleita por unanimidade.

“É um momento especial para 
mim”, assumiu António Xavier, em 
declarações ao DESPORTIVO. 
Recordando o seu passado no 
clube – foi um dos elementos fun-
dadores, como jogador de volei-
bol – o sucessor de Paula Ferrão 
revelou que “estou ligado ao Xico 
desde a minha juventude, até aos 
dias de hoje. Tive intervenções 
em momentos pontuais na vida do 
Desportivo Francisco de Holanda. 
Sempre estive presente nos mo-
mentos de crise, nomeadamente 
como conselheiro, devido à liga-
ção afectiva ao clube. Por isso, é 
um momento especial assumir as 
funções de líder, aos 79 anos, de 
um clube por onde já passaram 
muitas pessoas a quem o Xico 
muito ficou a dever.” 

No mandato de dois anos, An-
tónio Xavier pretende “acenar a 
toda a gente que passou pelo clu-
be, a todos os atletas, a todos os 
sócios que pagam as suas quotas, 
para me acompanharem. Se me 
bateram à porta quase no limiar 
da minha vida, é justo que todos 
os outros mostrem a sua disponi-
bilidade e venham agradecer ao 
Xico aquilo que o clube lhes deu, 
que com certeza hoje ainda re-
cordam com saudade. É evidente 

Em ASSEmBLEIA GERAL

António Xavier eleito
Presidente do Xico
Eleição decorreu ontem à noite, numa Assembleia pouco concorrida. O suces-
sor de Paula Ferrão apresentou os seus projectos.

que essa gente deu muito suor e 
muitas vitórias ao Xico, mas hoje 
ainda se vangloriam desses tem-
pos”, acrescentou.

António Xavier salientou que o 
clube “não tem problemas para ser 
comandado. Tem um potencial de 
massa cinzenta enorme, porque 
em cada vimaranense há sempre 
um bocado do clube. As potencia-
lidades são imensas, só precisa-
mos de acordar as pessoas para 
isso. O Xico é nosso, somos todos 
do Xico. É com esta esperança 
que venho exercer o meu último 
mandato de liderar seja o que for. 
Nestes dois anos, quero chamar a 
atenção para todos aqueles que 

devem rodear o Xico. E são mui-
tos”, asseverou.

Na cabeça de António Xavier 
germina um projecto que pretende 
“aproximar a comunidade escolar 
do clube.” “Queremos dar mais 
condições aos jovens, com um 
Centro de Estudos, onde possam 
fazer os seus trabalhos e depois 
praticarem desporto. Queremos 
promover uma aproximação aos 
outros clubes, num projecto mais 
global. mas, isso não passará só 
por mim, porque é um projecto 
que demorará mais de dois anos 
a implementar”, finalizou.

A Direcção de António Xavier 
tem muitas caras novas. Paula Fer-

rão transitou da Direcção anterior, 
assumindo o cargo de vice-presi-
dente com o pelouro desportivo. A 
ex-presidente do Xico Andebol é 
acompanhada pelos ex-jogadores 
José Rodrigues e Bento Machado. 
Alfredo Correia é o Secretário do 
clube, Paulo Peixoto o Tesoureiro 
e Alves Pinto o responsável pela 
Educação e Formação. Octávio 
Santos continua na  presidência 
da Assembleia Geral, onde tem 
como secretários Rui maia e Vi-
cente Salgado. No Conselho Fis-
cal, Pedro Vilhena Roque também 
transitou no cargo de Presidente, 
sendo acompanhado por Fernan-
do Silva e António Cardoso.
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XICO ANDEBOL
ANTÓNIO XAVIER

FOI ELEITO
PRESIDENTE
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ANDEBOL - JUNIORES 
FASE FINAL

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Ginásio Sul 3 2 1 0 89-73 16 8
2 Xico Andebol 3 2 0 1 73-73 0 7
3 Boavista 3 0 2 1 84-92 -8 5
4 Infesta 3 0 1 2 64-72 -8 4
1ª JORNADA 

Ginásio Sul - Boavista 35-35
Infesta - Xico And. 20-22
2ª JORNADA 

Boavista - Xico And. 25-33
Ginásio Sul - Infesta 26-20
3ª JORNADA 

Infesta - Boavista 24-24
Xico And. - Ginásio Sul 18-28

FASE FINAL FOI Em INFESTA

Juniores garantiram
a permanência

A equipa de Juniores do Xico 
Andebol garantiu, no passado 
fim-de-semana a manutenção no 
Campeonato Nacional Next <21, 
ao terminar a fase de permanên-
cia, que disputou com o Infesta, 
Boavista e Ginásio do Sul, no se-
gundo lugar. O Ginásio do Sul, pri-
meiro do grupo, também assegu-
rou a permanência, enquanto que 
os vizinhos Boavista e Infesta, que 
organizou a fase decisiva, acaba-
ram por ser despromovidos.

Pouco habituado a estas lutas, 
o Xico Andebol começou a garan-
tir a permanência logo na primeira 

jornada, com o triunfo sobre o In-
festa (22-20), depois de um empa-
te entre Ginásio do Sul e Boavis-
ta. No sábado, no embate com os 
‘axadrezados’, a formação vima-
ranense assegurou a manutenção 
depois de uma vitória folgada, por 
33-25. 

Na derradeira jornada, realiza-
da no domingo, a formação esco-
lar até se deu ao luxo de perder 
com o Ginásio do Sul (18-28), mas 
festejou na mesma a desejada 
permanência na principal divisão 
do escalão, mercê do segundo lu-
gar alcançado.
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Fase final da 22ª edição joga-se esta semana

Jogos desportivos Escolares 
A segunda fase dos Jogos Desportivos Escolares 2010/2011 vai de-
correr durante esta semana. Até dia 15 de Junho vão ter lugar nas

Escolas dos 2º e 3º ciclos Hermenegildo Capelo (Palmela) e José
Maria dos Santos (Pinhal Novo) e na Escola Básica José Saramago

(Poceirão). Basquetebol, andebol, voleibol e futsal são as principais
modalidades em competição. Os Jogos Desportivos Escolares são
uma parceria da Câmara Municipal de Palmela com as Escolas dos
2º e 3º ciclos e Secundárias do concelho, formalizada através de um

Protocolo de Cooperação, e chegam, este ano, à sua 22ª edição. O
programa é dirigido para as actividades internas, abertas a todos os
alunos (realização de torneios inter-turmas e de outras actividades
desportivas) e integra, também, uma fase destinada à realização de

competições entre alunos das várias escolas, realizada nos meses de
Março e Junho. Desde a sua criação, em 1988, os Jogos proporcio-
naram a milhares de crianças e jovens a possibilidade de praticar di-
versas actividades físico-desportivas e vivenciar novas experiências.
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RESPONSÁVEIS PELA SECÇÃO ESTÃO CONTENTES COM O ESTADO ACTUAL DO ANDEBOL MAS FALTA UM ESPAÇO PRÓPRIO

Balanço positivo mas ausência de pavilhão limita
O estado actual da secção de

Andebol do Feirense é tido como
bastante positivo pelos seus res-
ponsáveis. O aumento do núme-
ro de praticantes e os resultados
obtidos nos diversos escalões são
objecto de aplausos, ao contrá-
rio da ausência de um pavilhão pró-
prio, que limita a acção da sec-
ção.

Com oito anos de existência,
o projecto de Andebol do clube
fogaceiro tem crescido a olhos vis-
tos nas últimas temporadas. Para
além da equipa principal, que milita

na 3.ª Divisão Nacional, a forma-
ção é olhada com grande serieda-
de pelos responsáveis, que preten-
dem construiu um futuro mais sóli-
do da modalidade. Manuel Gregó-
rio, coordenador das camadas jo-
vens, sublinha o aumento de pra-
ticantes, número que pretende ver
continuar a subir. "O balanço é
muito positivo. Aumentámos o
número de atletas e a qualidade a
nível de treinos também aumen-
tou. Foram tomadas várias medi-
das. Abrimos o escalão de Bambis
para os miúdos, a partir dos cinco

anos, começarem a jogar Andebol
e fizemos um trabalho de capta-
ção nas escolas. Depois, a divulga-
ção que fizemos através dos mui-
tos torneios que fazemos durante
a época". Tudo somado leva a que
Manuel Gregório coloque a forma-
ção do Feirense "entre as 15 me-
lhores do país".

Já Armando Castro, director da
modalidade, prefere adoptar um
discurso mais cauteloso. Apesar de
admitir que a secção se tem de-
senvolvido nos últimos anos, o diri-
gente admite que "ainda sabe a

pouco". "Talvez seja exigente de
mais mas, apesar de estarmos a
fazer um bom trabalho, acho que
podemos fazer ainda melhor", con-
cluiu, antes de apontar a principal
dificuldade encontrada pelos res-
ponsáveis do Andebol azul: "A prin-
cipal é não termos um pavilhão.
Escusávamos de andar a saltar de
pavilhão em pavilhão, com os ma-
teriais nos carros. Mas é aquilo que
é possível". Armando Castro lem-
brou ainda as "dificuldades em con-
seguir apoios, a nível das publicida-
des e das instituições".

No futuro, é desejo dos diri-
gentes fogaceiros compor o plan-
tel Sénior com um maior número
de atletas formados na 'cantera'
azul. "É incutido nos mais jovens
que eles vão jogar nos Seniores.
Queremos criar esta mentalidade
para que não cheguem à idade
de Júnior, vão para a faculdade e
não regressem ao Andebol. O que
interessa é que consigam concili-
ar os estudos com o Andebol e
irem até à idade Sénior a jogar
no Feirense", referiu Manuel Gre-
gório.
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MINI OLIMPÍADASMINI OLIMPÍADASMINI OLIMPÍADASMINI OLIMPÍADASMINI OLIMPÍADAS

Feirense vence prova de futebol
DISPUTADA NO ESTÁDIO DO ARRIFANENSE, NO ÚLTIMO SÁBADO

Na próxima 4.ª feira
disputa-se a jornada
de Boccia.

Cumpriu-se mais uma jor-nada
das XXXVI MiniOlim-piadas, desta fei-
ta na modalidade de Futebol que
decorreu no dia 11, no estádio do

Arrifanense.
Jornada disputada no escalão

dos 6/7 anos, condicionada pela
grande concorrência de torneios
de futebol disputados pelo conce-
lho. Mesmo assim foi uma bonita
jornada com a seguinte classifica-
ção: em 4º lugar a equipa de Rio
Meão; em 3º a equipa de Tarei e
em 2º e 1º lugar duas equipas do

Feirense.
Na próxima quarta-feira à tar-

de disputar-se-á a jornada de Boc-
cia em Fiães, junto à piscina. Já no
Sábado dia 18 de manhã, realizar-
se-á uma jornada dupla de Basque-
tebol e Ténis, ambas em Paços de
Brandão e no Domingo à tarde ha-
verá natação na Piscina Municipal
da Feira.

Alteração de datas
O calendário das Mini Olimpíadas

foi sujeito a algumas alterações. As-
sim sendo o Andebol, inicialmente mar-
cado para 11 e 18 de Junho, passa
para os dias 18 e 25 de Junho no
mesmo local. Já o Xadrez, que inicial-
mente não tinha data definida, ficou
agendado para o dia 17 de Junho às
19 horas no CCR Orfeão da Feira.
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL ALCANÇARAM A 3.ª FASE DO NACIONAL E FICARAM PERTO DA FASE FINAL

Infantis do Feirense
superam expectativas

Equipa de Infantis do Feirense presente na 3.ª fase nacional

Os objectivos iniciais
apontavam para
alcançar a 2.ª fase
do nacional mas os
jovens azuis fizeram
ainda melhor.
RUI ALMEIDA SANTOS

Espírito de grupo e
amizade foram os
aspectos elogiados
pelo técnico da
equipa, João Silva

Belém foi o ponto final de
uma temporada a todos
os níveis incrível do es-

calão de Infantis do Feirense. Os
jovens azuis atingiram a 3.ª fase
nacional, superando as expectati-
vas inicialmente traçadas, e ficaram
na fronteira de se qualificarem para
a fase final, falhando o objectivo
por muito pouco. O técnico João
Silva fala de uma temporada muito
positiva, onde todos tiveram opor-
tunidade de jogar com regularida-
de.

Em Lisboa, o Feirense marcou
presença na 3.ª fase nacional, que
antecede a fase final do campeo-
nato de Infantis, tendo-se exibido
a um nível elevado. Falhou o aces-
so à derradeira etapa do campeo-
nato mas tal não apaga uma épo-
ca que superou os propósitos tra-
çados no início da temporada. "O
nosso objectivo principal era alcan-
çar a 2.ª fase nacional. Alcançar a
fase final era secundário", explicou
João Silva, técnico que, de há três
anos para cá, acompanha o cresci-
mento de um grupo de atletas em
franco desenvolvimento. "Tem sido
uma evolução bastante significati-
va e positiva, na medida em que
os miúdos tiveram, no ano passa-
do, um ano não tão positivo como
deveria ter sido. Temos proporcio-

nado bastante qualidade de jogo
a estes atletas, fazendo com que
evoluam e que consigam alcançar
o nível que nós
queremos. Faze-
mos com que toda
a gente tenha pos-
sibilidade de jogar e
aprender", sublinha
o técnico, que
aponta no espírito
de amizade vivido
no grupo como
uma das principais
armas da equipa: "Já acompanho
estes atletas há três anos. Salien-
to a vontade deles no jogo e nos
treinos, e a relação que estabele-

cem entre si. Acima de tudo, são
amigos uns dos outros. O simples
facto de ganharem ou perderem

não é o mais
impo r t an te
neste meio
desportivo e
nestas ida-
des. Mas,
como em
todo o lado,
os miúdos
gostam de
ganhar".

Conhecedor por dentro da re-
alidade do clube, João Silva elogia
o método de trabalho da secção.
Apesar de ainda bastante jovem,

a estrutura do Andebol do Feiren-
se vem-se cimentando ano após
ano, facto que lhe permite ombrear
com alguns históricos da modalida-
de, "como como ABC, Águas San-
tas, FC Porto, entre outras". Tal
como director e coordenador das
camadas jovens (ver em baixo), o
técnico aponta à inexistência de
um pavilhão próprio como uma di-
ficuldade, dando um exemplo con-
creto: "Neste momento depende-
mos de terceiros para poder trei-
nar. Os miúdos não têm as condi-
ções que deviam. Por exemplo,
treinamos durante a semana num
pavilhão e jogamos noutro as par-
tidas oficiais".
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