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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

Flávio Fortes, o esquerdino de
Cabo Verde ao serviço do Benfi-
ca, é  desejado em Fafe para col-
matar a vaga de lateral direito
ainda identificada no plantel.

Tal aquisição, a confirmar-se,
vai definir os contornos do orça-
mento para a próxima época.
Caso Flávio Fortes não chegue
ao Fafe, o orçamento deverá ser
mesmo mais baixo do que o da
época passada, adiantou o presi-
dente, Artur Magalhães.

A equipa fafense procura na
próxima época garantir a perma-
nência no escalão maior do an-
debol português.  “Vamos tentar
um lugar entre os oito primeiros,
como fizemos na temporada
passada, mas antes da penúltima
jornada”, disse ainda ao Correio
do Minho o presidente do clube.

No defeso, a equipa técnica de
Nuno Santos e António Martins,
que já se mantém no clube num

trabalho de há duas épocas con-
secutivas, viu sair o lateral es-
querdo Luís Nunes (Belenen-
ses), João Afonso, Nuno Lobo
(pivot) o guarda-redes Pedro

Sousa (fim de carreira) 
Entre as aquisições regista-se

Marco Sousa, lateral esquerdo,
ex-Águas Santas, Nuno Pimen-
ta, pivot, ex-Águas Santas, Pau-

lo Castro, pivot, ex-junior do
Benfica, Hugo Fernandes, guar-
da-redes, ex-Xico Andebol e
João Santos, guarda-redes, ex-
júnior do Fafe.

Fafe procura um lateral direito 
para fechar plantel 2013/2014  
ANDEBOL CLUBE DE FAFE está a ultimar o plantel para a temporada 2013/2014, tendo por objectivo
a manutenção na I Divisão Nacional. Um lateral direito deverá ser a última aquisição, estando para essa
posição referenciado o caboverdiano do Benfica, Flávio Fortes.

DR

Plantel do AC Fafe para a nova temporada desportiva

Torneio Cidade de Fafe
dias 30 e 31 de Agosto
A equipa do Andebol Clube de
Fafe está já em preparação e tem
prevista a presença em várias
provas de pré-época, entre as
quais o Torneio Cidade de fafe,
que organiza, nos dias 30 e 31 de
Agosto, com os jogos seguintes:
Dia 30, às 19.00 horas, Águas
Santas - Xico Andebol e às 21.00
Fafe-Avanca. Dia 31, a partir das
16.00 horas disputa-se o terceiro
lugar, seguindo-se a final.
Antes, dias 22, 23 e 24, a equipa
disputa o Torneio de Águas San-
tas, juntamente com o ABC, o
Avanca e o clube organizador.

§pré-época

Nome Posição
João Santos guarda-redes
Miguel Marinho guarda-redes
Hugo Fernandes guarda-redes
Eduardo Sampaio ponta-esquerda
João Castilho ponta-esquerda
Luís Pereira ponta-esquerda
Mário Pereira central/l.-esquerdo
Luís Gonçalves lat-esq./ponta esq.
Marco Sousa lateral esquerdo
Cláudio Mota central
Armando Pinto lat. dir./pta. dir.
Vladimiro Pires lat. dir/pta. dir.
César Gonçalves ponta-direita
Vítor Ribeiro ponta-direita
Nuno Pimenta pivot
Nuno Lobo pivot
Paulo Castro pivot

PLANTEL 2013/2014

EQUIPA TÉCNICA

Nome
Nuno Santos treinador
António Martins treunador adjunto
Augusto Gonçalves fisioterapeuta

+ mais 
ABC/UMinho e Xico
Andebol participam no
Torneio Internacional de
Andebol, a realizar no dia
7 de Setembro, no âmbito
da programação de
Guimarães Cidade
Europeia do Desporto.

Participam no torneio de
seniores as equipas 
C. D. Xico Andebol,
Sporting Clube de
Portugal, ABC/UMinho e
U.B. Lavadores de Vigo.
Já nos juvenis, entram em
campo as equipas  C.D.
Xico Andebol A e B,
ABC/UMinho e U.B.
Lavadores de Vigo
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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

Eduardo Rodrigues, o treinador
que a meio da época passada su-
cedeu a Victor Tchikoulaev no
comando técnico do Xico Ande-

bol, quando interpelado pelos
jornalistas sobre o repto do pre-
sidente para chegar ao título de
campeão nacional da II Divisão,
respondeu positivamente. 

“Atendendo a que mantemos
quase todo o plantel que na épo-

ca passada disputou o campeo-
nato nacional da I Divisão, a
equipa dá garantias”, disse.

O treinador admite que alguns
jogadores ainda possam sair, ca-
so deparem com ofertas seduto-
ras do ponto de vista financeiro.

DR

Eduardo Rodrigues aceita repto de lutar pelo título nacional da II Divisão

Jogadores com experiência 
de primeira dão garantias
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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

“A cidade de Guimarães não
olha para o Xico Andebol como
o clube merece”, afirmou ontem
o presidente da colectividade,
Alves Pinto. 

No momento da apresentação
da equipa sénior de andebol
2013/14 aos órgãos de comuni-
cação social, o dirigente máximo
do Xico Andebol alertou que o
clube não está a receber apoios
financeiros que já recebeu, de-
signadamente da Câmara Muni-

cipal.  
Em 2012, o apoio financeiro da

autarquia atingiu os 30 mil eu-
ros. Este ano, a fasquia está nos
10 mil euros, para escalões de
formação e obras, adiantou o di-
rigente ao CM, revelando que
mesmo destes 10 mil euros ainda

só metade foram creditados na
conta do Xico.  “Faz toda a dife-
rença, comentou”. O presidente
do clube vimaranense, ao falar
para os jornalistas na presença
do plantel, lembrou a história do
clube, frisando os pergaminhos
do Xico nos mais altos níveis do

Andebol nacional.
Nesse âmbito, elogiou a quali-

dade dos jogadores que, alguns
deles preferindo esta opção a ou-
tras financeiramente mais vanta-
josas, estão a optar por prosse-
guir carreira desportiva sem
remuneração monetária.

Xico quer levar ao Toural 
taça de campeão da segunda
CONQUISTAR O TÍTULO de campeão nacional da II Divisão. Este é o objectivo que Alves Pinto,
presidente do CD Xico Andebol, definiu ontem, na apresentação da equipa de andebol para a época
2013/14, que mantém quase toda a estrutura que desceu do escalão maior.

DR

Plantel do Xico Andebol para 2013/2014 mantém quase toda a equipa da época anterior

Torneio Guimarães
Cidade Europeia 
do Desporto
O Xico Andebol tem prevista
para a semana anterior ao início
do ‘Nacional’ da II Divisão a 
organização de um torneio, no
âmbito da Guimarães Cidade 
Europeia do Desporto, com o 
calendário seguinte:

Seniores
07/09, 16h00, ABC-Sporting
07/09, 18h00, Xico-Lav. Vigo
08/09, 16h00, vencidos
08/09, 18h00, vencedores

Juvenis
07/09, 10h00, Xico B-ABC
07/09, 12h00, Xico A-Lav. Vigo
08/09, 10h00, vencidos
08/09, 12h00, vencedores

Outros jogos 
de preparação
Amanhã, 15h00, Xico-St.º Tirso
28/08, 18h00, ABC-Xico
04/09, 20h00, A. Santas-Xico

Torneio Cidade de Fafe

Com AC Fafe, Avanca e Águas
Santas, dias 30 e 31 de Agosto.
(Ver página 22).

§pré-época

Nome Posição
Ricardo Castro guarda-redes
Pedro Carvalho guarda-redes
Luís Castro guarda-redes
José Meira universal
Tiago Cunha lateral esquerdo
Gustavo Castro pivot
José Teixeira lateral esquerdo
Pedro Correia ponta direita
João Santos lateral esquerdo
Mário Peixoto ponta esquerda
André Caldas ponta esquerda
Rui Oliveira universal
Luís Sarmento central
João Gonçalves pivot
Nuno Silva central
Jaime Barreiros lateral esquerdo
Daniel Santos lateral direito

PLANTEL 2013/2014

EQUIPA TÉCNICA
Nome Posição
Eduardo Rodrigues treinador
Marco Guimarães treinador adjunto
João Quesado fisioterapeuta
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Andebol no Inatel

As supertaças masculina e femi-
nina em andebol disputam-se
amanhã, a partir das 15h00, no pa-
vilhão do Inatel
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Ao contrário dos últimos dois
anos, em que o Benfica esteve
presente e venceu a prova sem
ter conquistado o título ou a
Taça, o troféu será disputado
num único jogo entre “dra-
gões” e “leões”.

O pentacampeão FC Porto e

o Sporting reeditam na Super-
taça de Viseu as últimas duas
finais da Taça de Portugal, que
os “leões” venceram, por 30-
28 (2012/2013) e 26-25
(2011/2012).

Apostado em garantir a pre-
sença na Liga dos Campeões,

o FC Porto reforçou-se com
três internacionais, os espa-
nhóis David Davis e Álvaro
Ferrer (ambos ex-Atlético de
Madrid) e o dinamarquês Mick
Schubert (ex-Ajax KobenHa-
vin), e parte como favorito.

Para além destes jogadores,

o treinador portista Ljubomir
Obradovic conta ainda com os
reforços Vasco Santos e Hugo
Santos (ambos ex-ISMAI),
João Moniz (ex-Belenenses) e
Miguel Sarmento (ex-ABC).

A pré-época dos “dragões” foi
vitoriosa até ao desaire sofrido

domingo com os dinamarque-
ses do Morts-Thy HB (32-22),
que, contudo, não tira mérito
aos êxitos alcançados no Tor-
neio Internacional Caldas de
Aregos e frente ao Cangas, em
Espanha.

O Sporting, por seu lado,

mais moderado nas aquisi-
ções, uma vez que, além da
promoção de juniores, assegu-
rou apenas a contratação do
guarda-redes Ricardo Can-
deias (ex-Benfica), apresenta a
seu favor a estatística recente
da história.

Femininos jogam antes
O FC Porto é, juntamente

com o ABC, o clube que conta
com mais triunfos na Super-
taça, com um total de cinco em
17 edições, mas não ergue o
troféu desde 2009/2010,
quando se impôs na final dis-
putada com o Belenenses (29-
28), em Portimão.

A anteceder a Supertaça no
sector masculina, marcada
para as 18h00 de sábado, no
Pavilhão do Inatel, decorrerá a
feminina, entre o Alavarium
Love/ Tiles e o Madeira SAD,
em jogo previsto para as
15h00.

O Madeira SAD, vencedor da
Taça de Portugal, soma 14 Su-
pertaças consecutivas e vai
procurar somar em Viseu,
frente ao estreante campeão
nacional Alavarium Love/Tiles,
a sua 15.º. |

FC Porto e Sporting decidem amanhã
Supertaça masculina em Viseu
Andebol FC Porto e Sporting disputam amanhã a Supertaça de andebol, masculina, em Viseu voltando-se 
à fórmula original de colocar frente a frente o campeão nacional ao vencedor da Taça de Portugal

DR

Joaquim Escada, Ulisses Pereira e Fernando Ruas apresentaram jogos de andebol e outras iniciativas que decorrem em Viseu

Torneio Feira
de S. Mateus
no domingo
Para a tarde deste do-
mingo, estão reservados
dois jogos diferentes, no
âmbito do Troféu Feira de
S. Mateus. Novamente no
Pavilhão do Inatel, o pri-
meiro jogo será em Ande-
bol em Cadeira de Rodas
de 7 (ACR7), entre as equi-
pas do APD Braga e dos
Amigos do Rovisco Pais.
A prova começa às 14h30. 
Pelas 16h00, o Benfica e
os espanhóis do SD Teu-
cro vão discutir o Troféu
Feira de S. Mateus. Ama-
nhã às21h15, no Teatro Vi-
riato, realiza-se a  III Gala
do Andebol. |
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Gala do Andebol

A Federação de Andebol de Portu-
gal realiza amanhã, a partir das

21h15, no Teatro Viriato, a III Gala
do Andebol.
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O Clube Desportivo Xico 
Andebol abriu, ontem, as 
portas para a nova tem-
porada. O técnico Eduar-
do Rodrigues e 13 ande-
bolistas transitam da épo-
ca passada.

«Vocês vão ser cam-
peões, com honra e muita 
alma. Queremos, no final 
da época, levar a taça de 
campeão da II Divisão de 
andebol até ao Toural. 
Subir é a nossa am-
bição, porque este 
clube merece estar 
entre os grandes do 
andebol», disse, na 
conversa com os ele-
mentos do plantel – e 
que foi aberta aos jornalis-
tas presentes –, Alves Pin-
to, um dos elementos da 
direção do clube vimara-
nense, o «segundo emble-
ma mais representativo da 
cidade de Guimarães, se-
gundo do concelho e um 

Xico Andebol «com alma»
para voltar à I Divisão

Técnico Eduardo Rodrigues (à esquerda) cumprimenta dirigente Alves Pinto

ANTÓNIO SILVA

Nuno Sil-
va (ex-Spor-ting) é o único re-forço do Xico Ande-bol para a tempora-da 2013/2014

EDUARDO RODRIGUES MANTÉM-SE NO COMANDO TÉCNICO

das principais referências 
e com historial, em termos 
de formação, do andebol 
português».

«Este grupo, que traba-
lha gratuitamente, vai tra-

zer-nos de volta à I Divi-
são», atirou, confiante.

O técnico Eduardo Rodri-
gues lembrou que os ande-
bolistas que fazem parte do 
plantel estão ali «gratuita-

mente, por amor ao clube, 
ao andebol».

Subir é a meta do Xico 
Andebol, que espera con-
tar com o apoio «de todos 
os vimaranenses».
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• Xico Andebol apresenta-se com a subida no horizonte
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DESPORTO PÁGINA 22

Xico Andebol 
apresenta-se
com muita «alma»
e ambição de subir  
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FC Porto e Sporting decidem 
Supertaça de andebol em Viseu

FC Porto e Sporting dis-
putam sábado a Supertaça de 
andebol, masculina, em Viseu, 
que volta esta edição à fórmu-
la original de colocar frente a 
frente o campeão nacional ao 
vencedor da Taça de Portugal.

Ao contrário dos últimos 
dois anos, em que o Benfica es-
teve presente e venceu a prova 
sem ter conquistado o título ou 

a Taça, o troféu será disputado 
num único jogo entre “dra-
gões” e “leões”.

Segundo a agência Lusa, 
o pentacampeão FC Por-
to e o Sporting reeditam na 
Supertaça de Viseu as últimas 
duas finais da Taça de Portu-
gal, que os “leões” venceram, 
por 30-28 (2012/2013) e 26-25 
(2011/2012).

Apostado em garantir a pre-
sença na Liga dos Campeões, o 
FC Porto reforçou-se com três 
internacionais, os espanhóis 
David Davis e Alvaro Ferrer 
(ambos ex-Atlético de Madrid) 
e o dinamarquês Mick Schu-
bert (ex-Ajax KobenHavin), e 
parte como favorito.

Para além destes jogadores, 
o treinador portista Ljubomir 

Obradovic conta ainda com os 
reforços Vasco Santos e Hugo 
Santos (ambos ex-ISMAI), 
João Moniz (ex-Belenenses) e 
Miguel Sarmento (ex-ABC).

A pré-época dos “dragões” 
foi vitoriosa até ao desaire 
sofrido domingo com os dina-
marqueses do Morts-Thy HB 
(32-22), que, contudo, não tira 
mérito aos êxitos alcançados 

no Torneio Internacional Cal-
das de Aregos e frente ao Can-
gas, em Espanha.

O Sporting, por seu lado, 
mais moderado nas aquisições, 
uma vez que, além da promoção 
de juniores, assegurou apenas 
a contratação do guarda-redes 
Ricardo Candeias (ex-Benfica), 
apresenta a seu favor a estatís-
tica recente da história.
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FC Porto e Sporting
decidem Supertaça
de andebol em Viseu

O FC Porto e Sporting disputam
sábado a Supertaça de andebol,
em Viseu, que volta esta edição
à fórmula original de colocar
frente a frente o campeão na-
cional ao vencedor da Taça de
Portugal. Ao contrário dos últi-
mos dois anos, em que o Ben-
fica esteve presente e venceu a
prova sem ter conquistado o tí-
tulo ou a Taça, o troféu será dis-
putado num único jogo entre
“dragões” e “leões”.
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INATEL
Inscrições abertas
para modalidades
A delegação de Braga do INA-

TEL informa que as inscrições

para os campeonatos de moda-

lidades colectivas devem ser

feitas durante o mês de Setem-

bro. No caso de futebol, as ins-

crições estão abertas entre 9 de

Setembro e 4 de Outubro. Nas

modalidades de andebol, bas-

quetebol, futsal e voleibol, as

inscrições serão feitas a partir

de 16 de Setembro.
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HOJE EM VISEU

Dia dos Bombeiros na
Feira de São Mateus

Ruth Marlene é a artista que 
sobe ao palco 1 da Feira de São 
Mateus, amanhã, à noite, no dia 
dedicado aos Bombeiros 
Voluntários de Viseu, instituição
que receberá as receitas 
da bilheteira desse dia. O preço 
de cada bilhete é de 2,50 euros.

Reunião no Politécnico

Os primeiros candidatos da CDU
à Câmara e à Assembleia Munici-
pal de Viseu reúnem, pelas 10h30,
com o presidente do Instituto Po-
litécnico de Viseu, nas instalações
da instituição. 

Exposição 
de fotografia

No âmbito do projecto de Saúde
em Português sobre a participa-
ção das mulheres na vida política
denominado ‘EmPoder Delas’, é
inaugurada, pelas 11h00, na Loja
Ponto JA de Viseu, a exposição de
fotografia reescrita de Pedro Me-
deiros.

Salão de Banda 
Desenhada

Está a decorrer até dia 22 de Se-
tembro, no âmbito da Feira de são
Mateus, o XVIII Salão Internacio-
nal de Banda Desenhada de Viseu,
no pavilhão Multiusos da Feira de
São Mateus.

“Cabras” no Museu

A escultura em bronze e pedra de-
nominada “Cabras”, de João da
Silva, é a peça do mês de Agosto no
Museu Grão Vasco.

Exposição de silício
no Museu do Quartzo

“Silício: da pré-história ao futuro” 
é o nome da exposição patente ao
público no Museu do Quartzo..

Férias de Verão 
na Casa dos Livros

Até ao fim do mês há mais Férias de
Verão na Casa dos Livros, tempo de

brincar e aprender com histórias e
muitos livros na Biblioteca Munici-
pal, através de um conjunto de ati-
vidades de animação e promoção
da leitura dirigidas a crianças do pré-
escolar e do 1.º CEB.

Mostra assinala 
125 anos de Pessoa

A Biblioteca Dom Miguel da Silva
associa-se às comemorações dos
125 anos do nascimento do escri-
tor Fernando Pessoa, através de
uma mostra bibliográfica com-
posta por algumas das suas obras,
poemas, textos e fotografias.

Inscrições abertas

Encontram-se abertas as inscri-
ções para o curso “Planeta Azul”,
que será ministrado por Galopim
de Carvalho e que terá lugar no
Museu do Quartzo a 11, 12 e 13 de
Setembro.

Relíquia do mês

A relíquia do mês na Capela de
Santo António é o painel de azule-
jos “O Milagre da Libertação do
pai de Santo António da Forca”.

NOS PRÓXIMOS DIAS

A_gosto da Cidade

No âmbito da iniciativa A_gosto da
Cidade, no sábado, às 21h00, a
Amarelo Silvestre promove um

concerto na varanda, na Praça D.
Duarte. 

Andebol no Inatel

As supertaças masculina e femi-
nina em andebol disputam-se no
próximo sábado, a partir das
15h00, no pavilhão do Inatel

Luís Represas na Feira

Luís Represas actua, no sábado,
pelas 22h00, no palco 1 da Feira
de São Mateus.

Gala do Andebol

A Federação de Andebol de Portu-
gal realiza no sábado, a partir das
21h15, no Teatro Viriato, a III Gala
do Andebol.

Bárbara Guimarães
apresenta livro

Bárbara Guimarães desafiou e en-
trevistou alguns dos melhores espí-
ritos do nosso tempo. Conversou
com grandes escritores, pintores e
músicos e cada um trouxe os livros
que mais os apaixona-
ram. Das conversas
nasceu o livro Pági-
nas Soltas, que a
autora apre-
senta no do-
mingo, pe-
las 16h00,
na Fnac
Viseu. 

Académico recebe
Tondela no Fontelo

Em jogo da 4.ª jornada da Liga 2
Cabovisão, o Académico recebe o
Tondela no domingo, pelas 16h00,
no Estádio do Fontelo.

HOJE NA REGIÃO

Exposição de fotos
em Resende 

Está patente até Setembro no Mu-
seu Municipal de Resende a exposi-
ção de fotografia ‘Sensibilidades’, da
autoria de Eduardo Pinto. 

Comboio turístico
em Vouzela

Até ao próximo dia 1 de Setembro,
o município de Vouzela vai dispo-
nibilizar o serviço do comboio tu-
rístico para os visitantes que pro-
curem o concelho e para a popula-
ção em geral. O comboio circulará
às sextas, sábados e domingos, das
9h00 às 18h00, e efectuará os per-
cursos Vouzela - Parque de Cam-
pismo - Nª Sr.ª do Castelo e no do-
mingo à tarde o circuito da Penoita.

Exposição de fósseis
marinhos

Está patente ao público, no Museu
Municipal de Carregal do Sal, uma
exposição de fósseis marinhos. O
conjunto de 21 peças da colecção
de António Monteiro pode ser visi-
tado até final do mês. 

“A Diversidade 
da Arte” em Sátão

A exposição “A Diversidade da
Arte”, de Hugo Almeida, está pa-
tente na Casa Municipal da Cul-
tura de Sátão.

“De preto e branco”
em Mangualde

Pinturas a lápis, carvão, esfumi-
nho e borracha estão expostas na
Biblioteca Municipal de Man-
gualde, Dr. Alexandre Alves até dia
29 de Agosto. Intitulada "De preto
e branco" esta exposição é da au-
toria da pintora Fátima Rodrigues.
Caras, olhares, crianças, atitudes,
mulheres e corpos são as princi-
pais inspirações da artista nesta
mostra..

NOS PRÓXIMOS DIAS

Festa do Mel
no Caramulo

Pelo sétimo ano consecutivo, a As-
sociação de Apicultores da Serra do
Caramulo, irá promover a Festa do
Mel no Caramulo. O evento de-
corre no domingo, no Parque de
Festas de Santa Margarida, a partir
das 10h30.

Inauguração de igreja

A nova Igreja da Imaculada Con-
ceição de Resende vai ser inaugu-
rada no domingo, pelas 16h00,
numa cerimónia que contará com
a presença do bispo de Lamego, D.
António Couto.

Marcha nocturna
em Vouzela

Numa organização da Câmara de
Vouzela, vai realizar-se no sábado a
décima edição da Marcha Noc-
turna.O início é junto ao Posto de
Turismo, pelas 17h45.

Prova de vinhos
em Penalva do Castelo

A Câmara de Penalva do Castelo
realiza no sábado, pelas 17h00, na
adega cooperativa, a XII Prova Téc-
nica de Vinhos do Dão produzidos
no município.

Vindouro regressa a
São João da Pesqueira

A 11.ª edição da “VINDOURO –
Festa Pombalina”, realiza-se em
São João da Pesqueira, de 30 de
Agosto a 1 de Setembro. Destaque
para a estreia de “O Tesouro”,
curta-metragem filmada em São
João da Pesqueira, que aconte-
cerá dia 30 de Agosto, pelas
21h00, no Cineteatro João Costa.

TRC ZigurFest 
em Lamego

O TRC ZigurFest prepara-se para
a sua terceira edição e para dois
dias de muita música em Lamego.
O Teatro Ribeiro Conceição  já
confirmou os cabeças de cartaz e
alguns até já “conhecem os cantos
à casa”: no dia 30 de Agosto vão
estar no palco Memória de Peixe,
Loosers e Ermo.

Início das Festas da Nossa Senhora
dos Remédios em Lamego

A abertura oficial das Festas da Nossa Senhora dos Remédios, 
em Lamego, está marcada para esta noite, na Avenida Alfredo de
Sousa, às 21h30, depois da inauguração da Rotunda Rui Valadares,
prevista para as 18h00.

DR

tome nota 
Verão Total em Mortágua
Mortágua vai receber dia 29 de
Agosto o programa Verão Total
da RTP, com emissão em 
directo a partir do Montebelo
Lake Resort da Aguieira.
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EMPRESA VOLTA AO ANDEBOL

Liberty Seguros é o novo 
patrocinador do ABC/UMinho

A equipa do ABC/UMinho tem um novo patroci-
nador na temporada 2013/14. Trata-se da Liberty 
Seguros que, desta forma, volta a patrocinar uma 
equipa de andebol. 

Em comunicado, a seguradora refere que o apoio 
da Liberty Seguros a esta equipa integra, além da 
sua imagem de marca em suportes dinâmicos e 
estáticos, um apoio financeiro que visa o desenvol-
vimento do andebol no ABC e o envolvimento do 
meio académico, através da Universidade do Minho, 
nesta modalidade. 

A empresa acrescenta ainda que a Liberty Seguros 
será o patrocinador oficial da equipa do ABC Braga/
/UMinho em todos os jogos previstos do calendário 
do campeonato nacional.
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Da Maceira a Vestmannaeyjar: 
a louca viagem atrás de uma paixão

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� “Às vezes pensamos que coisas
boas só acontecem aos outros e de
repente bate-nos à porta uma opor-
tunidade como esta." Em casa cha-
maram-lhe "doida", mas Telma
Amado não podia recusar o convi-
te. Aos 24 anos, esta jogadora de an-
debol que representava a Juventu-
de do Lis disse adeus à Maceira, pe-
gou nos casacos e nas botas mais
quentinhas e rumou a... Vestman-
naeyjar. Nunca ouviu falar? É nor-
mal. Trata-se de um pequeno ar-
quipélago da Islândia, onde a atle-
ta vai ter a primeira experiência
como profissional. Ao JORNAL DE
LEIRIA contou as novidades da
primeira semana passada naquelas
terras frias e vulcânicas.

A aventura ganhou pernas pela
predisposição da pivot, interna-
cional portuguesa por seis oca-
siões, em experimentar um aven-
tura no estrangeiro. "Comecei por
mostrar interesse em sair do País, o
meu vídeo de apresentação foi en-
viado para vários clubes e surgiu a
proposta”, conta Telma Amado que
seguiu para a Islândia com Vera Lo-
pes, outra internacional portugue-
sa. A família teve um papel fulcral
na decisão.“Sempre me chamaram
à razão sobre todos os pormenores
e, claro, sem o apoio deles não es-
taria onde estou.” 

As duas jogadoras representam
agora o quase impronunciável
Íbróttabandalag Vestmannaeyja,
terceiro classificado do campeo-
nato islandês da época passada.
“A recepção da equipa e treinado-
res foi a melhor, todos simpáticos
e acolhedores. Os treinos são mui-
to intensos e a exigência é imensa,
pelo que as dores e o cansaço já co-
meçam a surgir. A equipa tem al-
gumas jogadoras muito fortes e al-
gumas mais jovens e o objectivo é
sermos campeãs nacionais.”

A comunicação é – e provavel-
mente será – um grande problema
nos próximos tempos para as duas
lusas, já que o islandês, um idioma
descendente da língua nórdica an-
tiga, nada tem que ver com o por-
tuguês. "É muito estranho e difícil.
Não conseguimos entender uma
única palavra. Só estamos a tentar
aprender as palavras básicas para
comunicar na defesa", confirma a
atleta. 

Além da língua, Telma Amado
tem sentido as diferenças culturais

entre Portugal e a sua nova casa,
mas uma aventura é mesmo as-
sim... "Ninguém tranca os carros
nem as casas, andam constante-
mente descalços, os estabeleci-
mentos comerciais só abrem às 11
horas e a recolha do lixo é feita de
casa em casa." A atleta procura
ainda "ganhar coragem" para ex-
perimentar alguns dos petiscos lo-
cais. "Já sabemos que têm muitas
coisas estranhas na gastronomia,
como tubarão pobre, testículos de
carneiro e afins mas ainda não
provei nada."

De momento, Telma Amado está
concentrada em dar o melhor pelo
seu novo clube, num país em que
o andebol é bastante mais desen-
volvido do que em Portugal. Em
Leiria fica a família e os amigos, e
apesar da viagem ter sido há mui-
to pouco tempo, as saudades, es-
sas, já apertam. “Vai ser muito di-
fícil de gerir”, admite. “De casa, da
família, do namorado, dos ami-
gos, do sol, dos nossos petiscos, da
comida da mamã...”

Telma Amado  A ex-atleta da Juve Lis partiu para a Islândia à procura da afirmação no Mundo do
andebol e conta ao JORNAL DE LEIRIA as primeiras aventuras na terra do gelo e do fogo

Telma Amado com as cores do novo clube

DR

DR

Arquipélago de Vestmannaeyjar
Uma aldeia piscatória perdida no meio do mar

A Islândia e em particular o
arquipélago vulcânico de
Vestmannaeyjar é como a Coca
Cola: primeiro estranha-se, depois
entranha-se. "Chove quase sempre,
não chuva forte, mas a nossa
borranha. Hoje (terça-feira) à tarde
esteve um bocadinho de sol e não
choveu. Andava tudo louco na
rua", diz Telma Amado.

Vestmannaeyjar está situado
ao sul da Islândia,
compreendendo 14 ilhas, 30
ilhéus e cerca de 30 grandes
rochedos emergindo do mar, mas
apenas a maior ilha, Heimaey, é
habitada por cerca de 4.500
habitantes. "É uma aldeia", sorri a
andebolista. "Já vínha preparada
para muita chuva, neve e frio que
já se faz sentir. Estamos no pico
do Verão e estão 13º centígrados.
É um país sem criminalidade,
com pessoas muito

trabalhadoras, simpáticas e com
hábitos saudáveis."

Apesar da alta latitude, o clima
é temperado pelo oceano,
permitindo uma temperatura
média com um mínimo de 1,5°
centígrados em Janeiro e 10,5° 

em Julho. A economia das ilhas
assenta na pesca, sendo uma das
regiões com maior rendimento
per capita da Islândia. “Vive-se
sobretudo da pesca, mas ainda
quase não encontramos peixe à
venda”, brinca a atleta.
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Ligação ao AC Sismaria continua  

João Marques assume cargo de
director no andebol do Benfica

� “Estou ligado ao Atlético Clube
da Sismaria há 30 anos. Foram
muitas vitórias, muitas derrotas,
passaram muitos meninos pelas
minhas mãos e fiz muitos amigos.
Vai custar muito.” João Marques,
ex-atleta, ex-presidente, ex-trei-
nador e ainda vice-presidente do
clube da Estação, Leiria, foi con-
vidado para exercer as funções de
director da equipa B de andebol
do clube da Luz, convite esse que
aceitou. Admite, contudo, ter sido
uma decisão “difícil”, apesar de ir
entrar numa organização alta-
mente profissional, com “as me-
lhores condições de trabalho do
País”.

João Marques vai ter a seu car-
go a equipa B do Benfica, equipa
essa que será constituída maiori-
tariamente por jogadores juniores.
Seniores não serão mais do que
seis. No fundo, vai fazer a ponte
entre o escalão júnior e o sénior.
Curiosamente, esta equipa irá par-
ticipar na Zona Sul da 2.ª Divisão
masculina, onde irá encontrar o
“verdadeiro grande amor” do di-
rigente, a Sismaria. E desses due-
los João Marques – que irá sentar-
-se no banco de suplentes da sua
nova equipa -  nem quer ouvir fa-
lar...

“Foi um convite que não estava
à espera e a minha primeira von-
tade foi dizer que não, mas depois
de falar com a família, com os
amigos e com os pais, penso que
chegou a altura de também olhar
para mim.” João Marques, de 46
anos, considera que o convite não
é mais do que o valorizar “a com-
petência, a paixão e a organiza-

José Marques está ligado à
Sismaria desde 1983

ção” de todos aqueles que traba-
lharam no andebol da Atlético
Clube da Sismaria nos últimos
anos. 

João Marques vai, ainda assim,
continuar como membro da di-
recção do clube da Estação, só que
deixará de fazer parte da secção
de andebol. “Continuarei a ir ao
pavilhão da Gândara e disponível
para dar a minha opinião – se
dela precisarem – mas deixarei de
ser o responsável e também de dar
treinos ao mais novos, algo do
qual vou sentir imensa falta. Uma
coisa é certa: tenho a certeza de
que serei sempre muito bem re-
cebido e o meu amor pelo clube
não vai abrandar.”
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