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Os hexacampeões nacionais são a única equipa só com vitórias ao fim da segunda jornada.
FC Porto venceu o Águas Santas, por 28-26 (18-15 ao intervalo) na segunda ronda do Torneio
Internacional de Vila Nova de Gaia.
No outro jogo deste sábado os russos do Volgogrado derrotaram os suecos do Kristianstad, por 2927.
Este domingo, os dragões vão defrontar os suecos, pelas 19h00, no Pavilhão Municipal do Parque da
Lavandeira. Um jogo em que o empate é suficiente para os portistas conquistarem o troféu, visto que
são a única equipa que só soma vitórias.
Os dois clubes estrangeiros contam ambos com uma vitória e uma derrota.
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Clube Desportivo Xico Andebol

Juventude para ficar nos oito primeiros
XICO ANDEBOL está de regresso ao escalão maior do andebol em Portugal e traça a meta dos oito primeiros como objectivo.
Apesar de algumas lacunas no plantel, o histórico emblema vimaranense aposta na formação para garantir a permanência.
PLANTEL

2014/2015

Guarda-redes
José Portela
Pedro Carvalho
Humberto Ferreira
Centrais
Luís Sarmento
João Macedo
Laterais
José Pinto
Tiago Cunha
João Santos
Tiago Resende
Manuel Sousa
Pontas
Raúl Roque
Pedro Correia
Mário Peixoto
André Caldas
João Martins
Rui Lourenço
Universal
Alexandre Roque
Pivot
Rui Oliveira
Paulo Castro

Clube anterior
Xico Andebol juv.
Xico Andebol jun.
ex-Águas Santas
Xico Andebol
Xico Andebol jun.
Xico Andebol jun.
Xico Andebol
Xico Andebol
ex-Ac. S. Mamede
ex-Ac. S. Mamede
Xico Andebol jun.
Xico Andebol
Xico Andebol
Xico Andebol
ex-Fermentões
Xico Andebol
Xico Andebol jun.
Xixo Andebol
ex-Fafe jun.

Equipa Técnica
Eduardo Rodrigues (treinador)
Martinho Carneiro (Fisioterapeuta)
Paula Ferrão (Directora desportiva)
Direcção
Alves Pinto (presidente)

+ mais
Recuperar o pavilhão é
uma das prioridades desta
direcção do Xico Andebol.
Para tal é fundamental
o apoio do município
na ajuda ao clube.

FLÁVIO FREITAS

A juventude do plantel do Xico Andebol não retira ambição a presidente e treinador dos vimaranenses... bem pelo contrário, a irreverência dos mais jovens pode ser um ponto a favor

ANDEBOL

| Sílvio Gonçalves |

De regresso às grandes lides do
andebol nacional, o Clube Desportivo Xico Andebol apresentou-se na passada quinta-feira à
comunicação social e com grande dose de optimiso e ambição
para esta nova etapa na vida do
clube vimaranense.
Com um plantel jovem e maioritariamente constituído por atle-

tas da formação, os objectivos
do Xico são claros: garantir a
manutenção e tentar ficar nos oito primeiros classificados, metas
referidas em conferência de imprensa por Alves Pinto, presindete do Xico Andebol, e Eduardo Rodrigues, técnico da equipa
principal. A história e o passado
do Xico permitem um discurso
arrojado, isto apesar das difuculdades que o clube atravessou.
“Temos uma enorme vontade de

dignificar o passado do Xico.
Este é um clube de referência do
andebol nacional e que merece
ser mais apoiado. Para esta temporada, o objectivo é não passarmos por grandes sobressaltos e
tentar acabar nos oito primeiros
lugares”, salienta Alves Pinto.
Outro dos motivos de orgulho
para o Xico Andebol é a academia, um sonho que o presidente
pretende ver concretizado “no
final ou no início do próximo

ano civil”, um sonho que pretende aglomerar várias instituições.
“ Queremos que o andebol do
Xico comece da base e para isso
se concretizar pretendemos ser o
primeiro clube a criar uma academia do andebol. Este é um
projecto que vai envolver escolas, freguesias, associações e
que vai contar com o apoio da
secretaria geral do desporto”, finaliza Alves Pinto, presidente do
Xico Andebol.

Eduardo Rodrigues acredita na manutenção

“Não sentimos apoio da cidade ao nosso clube”
“Esta é uma equipa jovem e
com grande margem de
progressão. O principal
objectivo do Xico Andebol
passa por formar atletas,
daí a importância da
formação no nosso clube.
Para lá da juventude que
existe neste plantel
conseguimos, igualmente,
garantir reforços
experientes e que vão
fortalecer este grupo de
trabalho. Estamos felizes
com o elenco que temos ao
nosso dispor”
Paula Ferrão
Dir. Desportiva Xico Andebol

XICO ANDEBOL

| Sílvio Gonçalves |

A ambição do Xico Andebol para a temporada que se apresta a
começar esbarra em naturais limitações de um clube que acaba
de regressar ao escalão principal
da modalidade.
Eduardo Rodrigues, treinador
da equipa, sabe disso mesmo e
fala com conhecimento de causa
da realidade do clube. “Somos a
única equipa não remunerada do
campeonato nacional, de qualquer forma tudo faremos para alcançar os nossos objectivos”, refere. Mas as naturais limitações
são ultrapassadas com a vontade
e a ambição de um grupo de trabalho muito elogiado pelo seu

treinador. “O Xico Andebol é
um caso único a nível nacional.
Grande parte deste plantel é
oriundo da formação do clube e
a maioria dos atletas são gente
de Guimarães. É verdade que
não temos a experiência de outras equipas, mas acredito plenamente que ao longo do campeonato vamos crescer e utilizar a
irreverência dos nosos atletas a
nosso favor”, sublinha Eduardo
Rodrigues.
Por fim, o timoneiro do Xico
Andebol pretende ver e sentir
uma ligação mais fervorosa entre a sua equipa e o público vimaranese, até porque como o
próprio refere sem rodeios “não
sentimos o apoio da cidade ao
nosso clube”, conclui.

FLÁVIO FREITAS
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O treinador do Xico Andebol teceu rasgados elogios ao plantel
à sua disposição
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“Sinto-me
preparado”
Treinador Depois de ter sido adjunto de Ulisses Pereira,
Carlos Neiva assume o comando técnico do Alavarium
Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
A herança é pesada. O título de
bi-campeão nacional, conquistado a época passada, permitiu
ao Alavarium fazer novamente
história, só que, logo depois, viu
sair o treinador responsável
pelo sucesso ímpar do clube,
Ulisses Pereira. A substituição
foi a natural. A lógica do conhecimento do clube e de todas as
suas pequenas coisas pesou na
escolha. O adjunto de sempre,
Carlos Neiva, tomou o comando e, com a mesma ambição e
o mesmo realismo, garante empenho à causa, mas não entra
nem em ambições desmesuradas nem em promessas que
não pode cumprir.
Aceitar este desafio depois
dos dois títulos nacionais
conquistados foi um risco
pessoal ou a aposta certa?
Para mim foi o culminar de um
processo que começou sensivelmente há dez anos, em que
comecei a ser treinador no Alavarium. Foi um percurso de
baixo para cima e é com naturalidade que o encaro e sintome preparado para o enfrentar.
Não deixa de ser, no entanto,
um sonho e ao mesmo tempo
uma oportunidade poder treinar a equipa sénior feminina.
O que é que vai mudar?
Em termos pessoais, se calhar a
forma como as atletas olham
para mim, pois até agora fazia o
papel do “bom” e a partir de
agora terei de fazer o papel do
“mau”. Mas, de resto, a exigência
será a mesma. Em termos colectivos é normal que se altere
alguma coisa, até porque os
adversários já estão preparados para contrariar tudo aquilo que ao longo
dos últimos anos oAlavarium tem feito. Temos, pontualmente,
de ir mudando o modelo de jogo e de continuar a surpreender,
aqui e ali, com algumas coisas diferentes.

As expectativas estão elevadas? A luta é pelo título?
Depois do Alavarium ter sido
campeão duas épocas seguidas, não há forma de fugir a
essa luta e a essa ambição. Mas
ao estar a dizer isto, não estou
a assumir que vamos ser campeões. O que estou a dizer é que

“Vamos lutar
por estar sempre
nos lugares
cimeiros ao longo
do campeonato”
vamos lutar por estar sempre
nos lugares cimeiros ao longo
do campeonato para, na última
fase da prova, discutir a possibilidade de conquistar o título.
O plantel sofre muitas alterações?
Temos algumas diferenças. Vamos ter uma equipa ainda mais
jovem, devido, essencialmente,
à saída de algumas das
atletas mais experientes. A
Ana Seabra
vai deixar de
jogar, man-

Carlos Neiva
garante que
a equipa do
Alavarium vai
continuar a ser
ambiciosa

tendo-se, em princípio, no clube
como treinadora. A Diana Roque vai jogar para a Roménia e
a Ana Marques teve uma lesão
no final da época passada que a
impediu de jogar o “play-off” e
o mais provável é que também
deixe de jogar.
Este ano o Alavarium vai de
novo às competições europeias. Já há adversário?
Sim. Vamos jogar contra uma
equipa romena, a HC Dunarea
Braila, mas ainda não está definido se os dois jogos serão lá
ou não. Ainda está por decidir.
Vamos dar o nosso máximo para ser competitivos, mesmo o
sorteio não tendo sido fácil para
nós. Ainda para mais porque
calha no mês de Novembro, no
qual também jogaremos para
o campeonato contra o Madeira SAD e o Alcanena.
Mas a primeira final é já no
dia 6 de Setembro, na Supertaça, contra o Madeira SAD.
Qual o objectivo?
O Alavarium nunca ganhou
nem a Supertaça nem a Taça
de Portugal. Portanto temos aí
duas provas em que a ambição será a de as conquistar, mesmo tendo
só três semanas de
preparação para esta
primeira final. É importante não esquecer que algumas das
atletas estiveram ao
serviço das selecções
nacionais até há poucos dias. |
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Carlos Neiva garante
Alavarium com
a mesmo ambição
Andebol Feminino | P23
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O FC Porto estreou-se com uma vitória convincente frente aos russos do Kaustik Volgogrado, por 3325, no Torneio Internacional de Gaia, que decorre até domingo no Pavilhão Municipal do parque da
Lavandeira.
No primeiro dia do Torneio Internacional de Gaia, o hexacampeão nacional venceu o quarto
classificado do campeonato russo, por 33-25.
Num jogo bem conseguido por parte do FC Porto, Ricardo Moreira, com seis golos, foi o melhor
marcador dos Dragões, ainda que Nuno Roque com cinco e Mick Schubert, Cuni Morales e Daymaro
Salina, todos com quatro, também tenham estado em bom plano.
Já o Águas Santas começou a prova com uma pesada derrota, perante o IFK Kristianstad, campeão
da Suécia (28-40). A formação maiata, que levou uma transformação radical no plantel e só começou
a treinar na segunda-feira passada, acusou a falta de ritmo e experiência.
Este sábado as equipas portuguesas defrontam-se às 19h00, com transmissão no Porto Canal.
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Alavarium assegura
a mais promissora
guarda-redes nacional
Plantel Isabel Góis, que militava no Madeira SAD, é um dos três reforços
da equipa que será treinada por Carlos Neiva
CMPEDROSO

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Anunciado o sucessor do treinador Ulisses Pereira no Alavarium/Love Tiles – a escolha recaiu em Carlos Neiva, que era
seu adjunto –, também já é conhecido o grupo com que as bicampeãs nacionais vão “atacar”
a defesa do título.
A equipa, que não sofreu alterações significativas, conta,
para já, com três reforços oriundos da Madeira, sendo Isabel
Góis a mais sonante. A guardaredes, que nas últimas épocas
brilhou no Madeira SAD, tem
um percurso impressionante
nas selecções nacionais (aos 19
anos já é, inclusive, titular da Selecção A), sendo que ainda recentemente foi eleita a terceira

Isabel Góis é garantia de qualidade na baliza do Alavarium

melhor da sua posição no Campeonato do Mundo de Sub/20.
A Alavarium não podia, portanto, ter arranjado uma melhor
substituta para a guarda-redes
Diana Roque, que saiu para um
clube romeno.
Em declarações ao site do

clube, a madeirense Isabel Góis
mostrou toda a sua satisfação
por abraçar este projecto: “Estou
muito feliz por pertencer aoAlavarium/Love Tiles. Deste modo
vou poder estudar no Continente e, ao mesmo tempo, estar
numa equipa que no presente

tem muita qualidade e potencial”. “Vou fazer o meu melhor
para lutar peloAla e espero conseguir ter um bom desempenho
e contribuir positivamente na
luta pelo título”, disse ainda a talentosa guardiã.
Sara e Mariana Sousa
são as outras “cara novas”
A lateral-direita Sara Sousa e
a ponta-esquerda Mariana Sousa, ambas ex-CS Madeira, são
as outras atletas que já foram
anunciadas como reforços da
equipa de Carlos Neiva.
Sara Sousa, que é internacional jovem por Portugal, assumiu
que é “um prazer ser ‘AlaGirl’”.
“Espero que esta seja uma boa
etapa do meu progresso desportivo bem como da minha
vida”, revelou a jovem em de-

clarações ao site do clube, onde
igualmente se podem ler as primeiras palavras de Mariana
Sousa, que também já representou as selecções jovens de Portugal. “O Alavarium/Love Tiles
é um clube que tem evoluído
muito nos últimos anos. Para
mim, foi uma honra receber o
convite”. “Estou feliz por, entre
muitas, ter sido uma das escolhidas”, disse ainda, assumindo
que espera “poder crescer e ajudar o Alavarium a voltar a ser
campeão”.
Estas três jogadoras vão
“substituir” Diana Roque, que
saiu para a Roménia, Ana Seabra, que deixou de jogar e vai
ser treinadora da equipa das Juvenis do clube aveirense, e Ana
Marques, que também deixou
de jogar, mas devido a lesão. Por
fim, refira-se que do plantel
ainda vai fazer parte Joana Ferreira, uma “pivot” com idade de
júnior que jogava no clube. |

PLANTEL 2014/2015
Isabel Góis (ex-Madeira SAD), Mariana Lopes, Mariana Sousa (CS
Madeira), Joana Ferreira, Viviana
Rebelo, Ana Neves, Soraia Domingues, Ana Moreira, Lisa Antunes,
Filipa Fontes, Mónia Soares, Andreia Madaíl, Sara Sousa (ex-CS
Madeira), Ana Almeida, Inês Rocha, Inês Branco, Carla Dias e Soraia Fernandes.
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FORMAÇÃO VIMARANENSE APRESENTOU-SE ONTEM COM CINCO REFORÇOS

Xico Andebol aspira a um lugar
«entre os oito primeiros»
ANTÓNIO SILVA

Plantel época 2014/15
Guarda-redes: José Portela (ex-juvenil), Pedro
Carvalho (ex-júnior) e Humberto Ferreira (ex-Águas
Santas.
Alexandre Roque (Universal, ex-júnior); José Pinto
(lateral direito, ex-júnior), Tiago Cunha (lateral-esquerdo), Raul Roque (ponta direita, ex-júnior),
Pedro Correia (ponta-direita), João Santos (lateral
esquerdo), Mário Peixoto (ponta-esquerda), André
Caldas (ponta-esquerda), Rui Oliveira (pivot), Luís
Sarmento (central), Paulo Castro (pivot, ex-júnior do
AC Fafe), João Martins (ponta-direita, ex-Fermentões),
Rui Lourenço (ponta-direita), Tiago Resende (lateral-esquerdo, ex-Ac. S. Mamede), Manuel Sousa (latera-direito, ex- Ac. S. Mamede).
Equipa técnica: Eduardo Rodrigues (técnico),
Martinho Carneiro (Fisioterapeuta) e Paula Ferrão
(diretora desportiva).

Plantel do Xico Andebol para 2014/15

LUÍS FILIPE SILVA

O Xico Andebol apresentou ontem o seu plantel
para 2014/15, com cinco
reforços e muitos atletas
juniores promovidos para
atacar o seu regresso ao
campeonato da I Divisão
nacional. A principal novidade foi a contratação de
Manuel Sousa ao Académico de S. Mamede.
O clube da cidade de
Guimarães quer conquistar um lugar entre os oito
primeiros na fase regular
e assegurar desde logo a

permanência no principal
campeonato português.
O técnico Eduardo Rodrigues salientou a perca
de cinco atletas titulares
mas aposta na irreverência da juventude do plantel para lutar pelos objetivos traçados pela direção.
«Tudo faremos para garantir a permanência. Claramente não temos a experiência que os outros clubes têm nos seus plantéis,
mas vamos trabalhar para
que eles possam crescer e
atingir o oitavo lugar».
Em jeito de desabafo,

o técnico mostrou-se desagradado com a falta de
apoio que Guimarães tem
disponibilizado ao clube.
«Não sentimos o apoio
da cidade a este clube e
temos a grande parte do
plantel constituído por jogadores da cidade de Guimarães».

Paula Ferrão:
«Confiamos nestes
jogadores
Por seu turno, a diretora desportiva do Xico Andebol, Paula Ferrão, sublinhou o valor dos jo-

vens atletas que formam o
grupo de trabalho e reiterou total confiança neles
para levar o Xico Andebol rumo à permanência
na I Divisão.
«Temos uma equipa bastante jovem, porque somos um clube essencialmente de formação. Mais
uma vez é isso que está a
acontecer.
Fomos buscar reforços
com experiência para se
juntar aos juniores que
promovemos e aos jogadores que ficaram do ano
passado», destacou.

ANTÓNIO SILVA

Eduardo Rodrigues, técnico do Xico Andebol

LUÍS FILIPE SILVA

Presidente aposta
na Academia de formação

Alves Pinto, presidente do Xico Andebol

O presidente do Xico Andebol, Alves Pinto, voltou
ontem a dizer que o clube vai apostar numa Academia
de formação de andebol que deverá arrancar no final de
2014 ou início de 2015.
«Vamos criar uma Academia do Andebol onde vamos
envolver as escolas do Vale do Ave, jovens, freguesias e
associações. Vamos ter técnicos e especialistas para trabalhar com toda essa gente, em horário a determinar.
Todas as crianças que quiserem ter um primeiro contacto
com o andebol, nós podemos facultá-lo por via dessa
academia», disse.

O pavilhão do Xico Andebol está em obras de recuperação, uma das ambições da direção do Xico Andebol,
com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães.
«Vamos ter uma intervenção global no pavilhão. Os
balneários estão já recuperados e a parte do telhado
está já quase concluída. Vamos recuperar o interior e o
exterior. A última intervenção será a colocação de um
novo piso».
Sobre os objetivos, Alves Pinto apontou um lugar entre
os oito primeiros na fase regular para encarar os play-offs
com mais tranquilidade.
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Xico Andebol
quer um lugar
«entre os oito
primeiros»
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