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A1

Selecção joga em Oliveira do Hospital e Tábua
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2014

Meio: Campeão das Províncias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ca82e29

/

 
Detalhes Categoria: Desporto Publicado em 19-09-2014 Escrito por CP O selecionador de andebol de
Portugal, Rolando Freitas, considera um "excelente teste" os dois jogos de preparação que a selecção
disputa com a Tunísia, hoje e sábado (dia 20), em Oliveira do Hospital e Tábua, respectivamente.
Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016, marcado para
a Polónia, com as selecções da Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo 5 da fase de
qualificação. Os jogos da selecção nacional de andebol realizam-se hoje, às 19h30, no Pavilhão
Municipal de Oliveira do Hospital, e sábado, às 17h00, no Multiusos de Tábua, com entradas gratuitas.
"A nossa perspetiva é encontrar um espaço entre os dois melhores ou, eventualmente, o terceiro
melhor, para irmos ao próximo campeonato europeu, que é o nosso objetivo claro", frisou Rolando de
Freitas, em Oliveira do Hospital, aquando da conferência de imprensa de apresentação do "Torneio de
Andebol de Elite Internacional". Considerando os dois particulares com a Tunísia como um "excelente
teste", o selecionador nacional disse que Portugal integra um grupo "muito equilibrado", mas que a
equipa das "quinas" tem mostrado muita competência, embora duas destas seleções (Hungria, no top
8, e Rússia) estejam mais assiduamente nos campeonatos. "Tem de nos acompanhar o factor sorte,
de motivação e de trabalho e estamos em crer que, no final, podemos ter essa esperança na
qualificação", sublinhou Rolando de Freitas, referindo que a seleção pode testar, nestes dois jogos,
"com os nossos melhores jogadores, aquilo que pode vir a ser a nossa época". O vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, considera as partidas com os tunisinos como
"extremamente importantes" para a preparação da fase de qualificação: "esperamos ser felizes aqui
para que essa se felicidade se prolongue". O responsável frisou que a escolha de Oliveira de Hospital e
Tábua se insere numa estratégia de "alargamento da área de influência da modalidade no distrito de
Coimbra", em que o "andebol já foi mais forte, mas que actualmente está mais débil", contrariamente
ao que acontece nos distritos vizinhos. "Pretendemos alargar a nossa área de influência neste distrito
e, por isso, nada melhor do que organizarmos dois jogos da selecção para fazer essa propaganda",
referiu Augusto Silva, salientando que o andebol é a segunda modalidade nacional e a segunda com
melhores resultados a nível internacional.
 
 

Página 1



A2

  Tiragem: 150542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 16,09 x 8,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55780017 19-09-2014

Página 2



A3

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 4,66 x 5,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55780073 19-09-2014

Tábua Andebol 
em destaque

111 O município de Tábua 
realiza hoje, às 12H00, uma 
conferência de imprensa para 
a apresentação do Andebol 
Elite Internacional bem como 
dos equipamentos das seleções 
nacionais de andebol. A sessão 
vai decorrer no Centro Cultural 
de Tábua. 
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Andebol Feminino
ABC/Manabola define plano de treinos 
para as próximas semanas
O ABC/Manabola já arrancou a preparação da nova época e apesar dos
percalços iniciais, causados pelas obras no Pavilhão da Escola Francisco
Sanches, o ABC/Manabola já se encontra a pensar nas competições que
se encontram à porta. 
Nesta fase os treinos de todos os escalões vão-se realizar no Pavilhão da
Escola Secundária Carlos Amarante com distintos horários. Os treinos da
equipa júnior/sénior vão-se realizar no Pavilhão da Escola Secundária
Carlos Amarante às segundas, quartas e quintas das 18.30 às 20 horas. Às
sextas o treino vai-se realizar das 20 às 21.30 horas.
Por sua vez a equipa juvenil vai treinar às segundas, terças e quartas das

18.30 às 20 horas e às sextas das 20 às 21.30 horas. O local de treinos é o
Pavilhão da Escola Secundária Carlos Amarante.
A equipa de iniciados partilha o campo de treino com as juvenis, sendo
assim os treinos são às segundas, terças e quartas das 18.30 às 20 horas
às sextas das 20 às 21.30 horas.
Já a equipa Infantil treina às terças e quintas das 18.30 às 20 horas, no Pa-
vilhão da Escola Secundária Carlos Amarante.
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Andebol
Sorteio das qualificações europeias 
realiza-se sábado em Dublin
A partir de amanhã, Dublin vai receber o próximo congresso da EHF e, na
ocasião, vão realizar-se os sorteios de três qualificações europeias. Os três
sorteios vão decorrer ao longo do dia de sábado. 
O primeiro sorteio será da qualificação europeia para o Campeonato do
Mundo de sub-21 masculinos 2015, previsto para as 10.30 horas; às
12.30 horas, vão ser conhecidos os grupos de qualificação para o Cam-
peonato da Europa sub-17 femininos 2015 e, finalmente, pelas 16 horas,
vai ter lugar o sorteio do Campeonato da Europa sub-19 femininos 2015. 
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Didáxis visita Espinho
na Taça de Portugal

ANDEBOL FEMININO

A equipa de andebol fe-
minino da Didáxis, de Vila 
Nova de Famalicão, visi-
ta a Académica de Espi-
nho na segunda elimina-
tória da Taça de Portugal 
da modalidade. A equi-
pa estreia-se este ano em 
competição, disputando o 
campeonato nacional da 
segunda divisão.

Depois de ter ficado 
isenta na primeira elimi-
natória da Taça, agora ca-
be-lhe viajar até Espinho, 
onde joga no dia 1 de no-
vembro.

O conjunto famalicense 
conta no seu plantel com 
seis jogadoras que ainda 
são juvenis (Diana, Vanes-

sa, Andreia, Ana Salgado, 
Susana e Filipa), três ju-
niores (Bárbara, Ana Coe-
lho e Glória, quatro joga-

doras que regressam ao 
clube (Cristiana, Ana Ro-
cha, Andreia e Cátia) e 
três contratações (Elisa-

bete, Elsa e Margarida, to-
das ex-Fafe).

O campeonato inicia-se 
no dia 27 de setembro.

Equipa de andebol feminino da Didáxis

DR
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 Ò AndeBol

Sir 1º MaiO OrGaniza tOrneiO
A quarta edição da SIR 1º Maio 

CUP/N. Belchior tem início sábado, 
20 de setembro. A competição, que 
vai durar dois fins-de-semana e decorre 
no Pavilhão Nery Capucho, destina-se 
a diversos escalões. 

Para sábado estão agendados os 
jogos SIR 1º Maio x Valongo (juv. femi-

ninos), SIR 1º Maio x Porto Salvo (sen. 
femininos), Valongo x Alavarium (juv. 
femininos), Porto Salvo x Porto Alto (se-
niores femininos), SIR 1º Maio x Ala-
varium (juv. femininos) e SIR 1º Maio x 
Porto Alto (sen. femininos).

No domingo, entram em ação as 
equipas de seniores e juvenis mascu-

linos. O primeiro jogo coloca frente-
-a-frente os seniores da SIR 1º Maio e 
do Belenenses. Seguem-se os seguintes 
encontros: SIR 1º Maio x S. Bernardo 
(juv. masculinos); Avanca x S. Tirso 
(sen. femininos); S. Bernardo x Spor-
ting (juv. masculinos) e SIR 1º Maio x 
Sporting (juv. masculinos). ß  
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Jogadoras de Leiria procuram fundos para viajar para as Canárias

100 ondas é bicampeã nacional feminina de andebol de praia

Equipa de Leiria procura apoios
para jogar Taça dos Campeões
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Portugal irá ter dois represen-
tantes nas Taças dos Clubes Cam-
peões Europeus de andebol de
praia, masculina e feminina, que
vão decorrer simultaneamente na
ilha Gran Canária, em Espanha.
Irá, se até lá as equipas lusas con-
seguirem encontrar apoios sufi-
cientes para viabilizar a presença
na Playa del Inglés, entre 31 de
Outubro e 2 de Novembro. Curio-
samente, ambas as campeãs na-
cionais participaram no circuito
regional de Leiria, mas enquanto os
rapazes são de Aveiro, as raparigas
são mesmo da região. E como via-
gens de avião, alojamento e ali-
mentação para toda a comitiva
não custam cinco tostões, pedem
apoio para a concretização deste
sonho.

Será a primeira vez que a Taça
dos Clubes Campeões Europeus
de andebol de praia se irá realizar
e as 100 ondas (N.Belchior/Acadé-
mico de Leiria) querem “muito” es-
tar entre as presentes, para mostrar
o que valem frente às campeãs na-
cionais da Croácia, Espanha, Ale-
manha, Grécia, Hungria, Itália, Ho-
landa, Polónia e Suíça. Seria, acre-
dita Bárbara Nunes – uma das jo-
gadoras –, um “justo prémio” para
a equipa de Leiria, que tem domi-
nado as competições nacionais.
“Os títulos nacionais foram intei-
ramente merecidos, pela superio-
ridade que demonstrámos duran-
te todo o circuito. O segredo é ter-
mos um grupo forte, muito unido
e... sem ondas. A organização e ca-
pacidade de superação de todo o
grupo foi decisiva.” 

No entanto, a sobreposição de

DR

calendários entre as competições
de pavilhão e de praia tem impe-
dido de mostrar o que vale além-
fronteiras. Em Maio, por exemplo,
viram-se impedidas de participar
na fase final do European Bea-
chandball Tour, na Grécia, por nes-
sa altura o Colégio João de Barros
– equipa onde alinha a maioria das
jogadoras – estar a disputar as
meias-finais do campeonato da 1.ª
Divisão. Agora, a oportunidade
“não pode fugir”. “Neste momen-
to estamos a tentar reunir a verba
suficiente, mas não é fácil”, admi-
te Bárbara Nunes. No fundo, terão
de angariar 5 mil euros para pas-
sagens aéreas, dormidas e comida.
“Vamos contar com o apoio da-
queles que sempre estiveram do
nosso lado, mas não chega. Iremos
representar a região e o País, sabe-
mos que temos uma equipa com-
petitiva, experiente e que podemos
dar luta a qualquer adversário.” 

2
Durante dois anos, as 100 ondas
ganharam dois titulos nacionais.
Foram dezenas e dezenas de
jogos e apenas duas derrotas

5.000
Os responsáveis pelas 100 ondas
estimam em 5 mil euros, a verba
necessária para viajar até às
Canárias. Quer ajudar? Contacte
100ondas@gmail.com

Os números
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Fermentões
também perdeu

O Fermentões, com muitas mudanças em relação à 
época passada, sofreu uma pesada derrota na jornada 
inaugural do Campeonato Nacional Andebol 2, frente ao 
Andebol Clube de Fafe.

Se dúvidas tivessem surgido sobre o potencial das duas 
equipas, cedo ficaram dissipadas, pois só até aos 2-2 no 
marcador é que houve algum equilíbrio, depois os fafenses 
estiveram sempre no comando do marcador. Os visitantes 
fizeram logo um parcial de 8-0 (2-10), que acabou com o 
jogo. Até final do primeiro tempo reagiram um pouco os 
vimaranenses, mas o melhor que fizeram foi reduzir essa 
diferença para sete golos.

Na segunda parte, entraram novamente melhor os fa-
fenses que colocaram o resultado em 10-20. O Fermentões 
melhorou em termos ofensivos, mas não teve capacidade 
para travar o ataque dos visitantes.
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Andebol

Xico sofreu
pesada derrota

 
Foi uma estreia para es-

quecer em casa. Depois de 
ter deixado boas indicações 
no encontro com o Benfica, 
fora de casa, o Xico Andebol 
sofreu uma pesada derrota 
com o Passos Manuel, um 
adversário directo na luta 
pela permanência. Uma derrota por 14 golos de diferença 
(27-41), para esquecer, ou melhor, para reflectir. “Foi um 
jogo em que correu tudo mal”, admitiu o treinador dos 
vimaranenses, Eduardo Rodrigues.

Esta foi uma derrota por números expressivos dos 
vimaranenses, com o Passos Manuel a apresentar mais 
maturidade para encarar o objectivo de manutenção, pelo 
menos neste jogo. Por sua vez, o Xico Andebol terá de 
esperar por dias melhores e com muito trabalho poderá 
atingir níveis mais de acordo com os seus pergaminhos.

Na próxima jornada, os vimaranenses deslocam-se a 
Lisboa, no sábado, dia 27, para defrontarem o Belenen-
ses, pelas 18 horas. Será uma oportunidade para o Xico 
Andebol corrigir este resultado exagerado que aconteceu 
contra o Passos Manuel. O Belenenses também tem duas 
derrotas neste arranque da temporada, apesar de contar 
com um plantel com outro tipo de argumentos e com 
responsabilidades mais acrescidas na prova.
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Pelo segundo ano consecutivo, 
depois da campanha positi-
va da época passada em que 

conseguiu a manutenção no segundo 
escalão do andebol português, o Fer-
mentões parte para novo desafio neste 
escalão.

José Vieira, que fez carreira enquan-
to jogador no ABC, é o líder da jovem 
equipa vimaranense, estreando-se 
como técnico a nível sénior. Depois 
de vários anos a orientar os escalões 
de formação, o treinador acredita no 
projecto que lhe foi apresentado em 
Fermentões: “As minhas expectativas 
são as melhores, ou seja, vim para cá 
porque acredito no meu trabalho e 
acredito na malta que temos aqui para 
trabalhar”.

Actualmente com 21 jogadores, 

todos não remunerados, José Vieira dá 
conta ao DESPORTIVO das dificuldades 
encontradas para construir o plantel, 
revelando ao mesmo tempo a possibi-
lidade de ainda chegarem mais reforços 
para juntar às quatro caras novas que já 
integraram o plantel.

“É complicado, muito complicado 
porque neste momento estamos a ul-
trapassar uma crise financeira em todos 
os lados e nós aqui no Fermentões não 
fugimos à regra. É tudo malta que está 
aqui por gosto à camisola e por gosto à 
modalidade. É regra da Direcção não pa-
gar a nenhum atleta; saindo-nos cinco 
da época passada que eram mais-valias, 
fica complicado convencer atletas de 
fora, porque aqui de Fermentões já não 
há muito por onde ir buscar, fica compli-
cado ir buscar jogadores. Tentou-se, es-
tamos na expectativa de eventualmente 
vir uma pessoa de fora, mas ainda é 
muito cedo. Nestas condições, como 

“Acredito na
malta que
temos aqui
para trabalhar”

Nova aventura do Fermentões na 2ª Divisão do andebol nacio-
nal. José Vieira assume a sua primeira experiência como treinador 
sénior para comandar “malta que joga por amor à camisola”.

CAPITÃO ESPERANÇADO

“Dar tudo 
o que temos 
e dignificar 
a camisola”

Armando Silva é o capitão da jovem 
equipa do Fermentões. Aos 27 anos e 
quando vai para a sexta época consecu-
tiva ao serviço do clube vimaranense, o 
líder do balneário diz que o ambiente é 
bom no seio do grupo e assegura que 
vai ser feito tudo pela camisola do Fer-
mentões.

“O ambiente no grupo está bom, es-
tamos todos com vontade de fazer um 
bom trabalho e as expectativas que te-
mos para esta época são as mesmas de 
há uns anos a esta parte, que é dar tudo 
o que temos e dignificar a camisola do 
Fermentões, que é o mais importante 
para nós”, referiu ao DESPORTIVO.

Sem estabelecer metas, o camisola 
28 do Fermentões aponta a manuten-
ção como objectivo primordial do clu-
be: “Não traçamos objectivos a longo 
prazo. Pensamos passo a passo, o prin-
cipal objectivo é a manutenção e vamos 
trabalhar para isso, mas se pudermos 
alcançar algo mais será sempre bem-
vindo”.

Repetir a façanha não está colocado de 
parte, embora haja a consciência que 
grande parte destas intenções esbarra 
nas condicionantes do sorteio.

“Na Taça estamos mais dependentes 
da sorte. O ano passado fizeram uma 
época muito boa, quer no campeonato 
quer na Taça, mas na Taça é preciso ter 
aquela estrelinha para que nos calhem 
clubes da nossa dimensão e do nosso 
nível. Se assim for, a gente vai à luta. É 
garantido que vamos lutar por tudo e 
mais alguma coisa, não se pense que 
vão ser favas contadas”, garante José 
Vieira.

O treinador do Fermentões pers-
petiva um Campeonato da 2ª Divisão 
competitivo, com quatro ou cinco equi-
pas acima da média que vão disputar a 
subida ao escalão maior: “É um bocado 
tudo novo para mim, nunca treinei em 
escalão sénior, sinceramente não acom-
panhei muito a 2ª Divisão, mas pelo que 
me tenho apercebido, penso que vai ser 
um campeonato muito competitivo em 
que se destacam quatro ou cinco equi-
pas para o topo, uma delas é o Fafe, e 
o resto anda tudo mais ou menos no 
mesmo nível. Espero que consigamos 
os nossos objectivos”.

FERMENTÕES
PLANTEL 2014/2015
PERMANÊNCIAS
José Martins, Hélder Cunha, João Car-
valho, Carlos Mora, Daniel Oliveira, 
Raúl Nunes, Carlos Fernandes, António 
Salgado, Francisco Anjos, José Macha-
do, Armando Silva, Ricardo Pinto, Paulo 
Costa, Paulo Abreu, Miguel Freitas, Luís 
Martins e Bruno Silva

ENTRADAS
João Roque (ex-Xico), Pedro Pizarro (ex-
júnior Xico), André Ribeiro (sem clube) e 
Davide Pontes (ex-júnior Xico)

EQUIPA TÉCNICA
Treinador: José Vieira
Treinador Adjunto: Bruno Lemos

se deve entender, os atletas têm outras 
prioridades”, assegura o técnico.

Neste cenário, o treinador do Fer-
mentões considera que o plantel está 
mais debilitado em relação à época 
passada, mas ainda assim acredita que 
é possível alcançar a manutenção sem 
grandes sobressaltos: “Estamos mais 
pobres a nível de recursos humanos, 
mas para já o objectivo é mesmo asse-
gurar a manutenção. Os nossos objecti-
vos passam por manter a equipa na 2ª 
Divisão. Se conseguimos fazer igual ao 
ano passado, na minha opinião seria um 
trabalho muito bom. No ano passado 
fizeram uma época muito boa dentro 
destas limitações e destas condicionan-
tes todas”, acrescentou.

Conseguir fazer um trabalho igual 
ao da época passada já seria satisfatório 
para José Vieira. Neste desejo inclui-se 
a prestação na Taça de Portugal? Recor-
de-se que o Fermentões ficou à porta 
da Final Four, caindo aos pés do Xico, 
naquela que foi a melhor prestação de 
sempre do Fermentões nesta prova. 

“Estamos mais pobres a
nível de recursos humanos”

REPORTAGEM DE
BRUNO JOSÉ FERREIRA
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Derrota
pesada
na estreia
em casa

Xico Andebol não correspondeu às expectativas e acabou por sofrer 
uma derrota pesada com um adversário directo, o Passos Manuel. Duas 
derrotas em dois jogos.

Foi uma estreia para esquecer 
em casa. Depois de ter deixado 
boas indicações no encontro 

com o Benfica, fora de casa, o Xico An-
debol sofreu uma pesada derrota com 
o Passos Manuel, um adversário directo 
na luta pela permanência. Uma derrota 
por 14 golos de diferença (27-41), para 
esquecer, ou melhor, para reflectir. “Foi 
um jogo em que correu tudo mal”, ad-
mitiu o treinador dos vimaranenses, 
Eduardo Rodrigues.

Os vimaranenses faziam o primeiro 
jogo junto dos seus associados neste 
regresso ao escalão principal, por isso, 
aguardava-se com alguma expectativa 
este encontro, por vários motivos. Em 
primeiro lugar, após o excelente jogo 
efectuado em Lisboa, na 1ª jornada do 

campeonato, em que defrontou o Ben-
fica, ficou-se na expectativa sobre o que 
podia fazer no futuro esta equipa do 
Xico Andebol, nomeadamente quando 
jogasse no seu ambiente, contra equi-
pas que lutam por objectivos idênticos 
aos seus, a manutenção como objectivo 
primário e principal.

Também pelo facto de a equipa ter 
sofrido algumas baixas, com a saída de 
jogadores influentes na manobra da 
equipa, tendo a entrada de alguns jo-
vens para colmatar essas saídas, o con-
junto que tinha adquirido alguma dinâ-
mica na época anterior, agora terá de 
ser refeito e o papel do seu técnico Edu-
ardo Rodrigues será muito importante 
para tirar o máximo de rendimento, e 
assim conseguir atingir os objectivos 
propostos para a presente época. 

Com tudo isto, estavam reunidas 
as condições para um bom jogo, com 

muitas das interrogações que pairavam 
antes a terem com certeza resposta 
adequada ao longo do mesmo.

A primeira parte mostrou duas equi-
pas bastante equilibradas, com o resul-
tado ao longo dos 30 minutos iniciais a 
ser mostra disso mesmo, 15-18 a favor 
dos lisboetas, sem que os três golos de 
vantagem fossem inteiramente mere-
cidos pelo Passos Manuel, no entanto, 
tudo estava em aberto para o tempo 
complementar.

A segunda parte trouxe um Xico 
Andebol um pouco diferente, a per-
mitir que o Passos Manuel dilatasse o 
marcador rapidamente e também, fruto 
um pouco da ineficácia dos seus guar-
da-redes, que tiveram uma actuação 
pouco produtiva, aproveitando os visi-
tantes através da exibição acertada do 
guarda-redes Espinha e do consequente 
contra-ataque, para facturar de forma 
expressiva e levar o marcador para uma 
diferença que era até ao intervalo de 
todo impensável (27-43).

Esta foi uma derrota por números 
expressivos dos vimaranenses, com o 
Passos Manuel a apresentar mais matu-

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

XICO ANDEBOL 27
Alexandre Roque, Gustavo Castro (1), Raúl Roque, 
Pedro Correia (3), João Santos, Mário Peixoto (1), 
André Caldas (7), Rui Oliveira (1), Humberto Fer-
reira, Luís Sarmento (5), Paulo Castro, João Martins 
(2), Pedro Carvalho, Tiago Andrade, Manuel Sousa 
(5) e  João Macedo (2)
T: EDUARDO RODRIGUES

Alexandre Moura, Vladimiro Bonaparte (5), Carlos 
Lopes, João Moreira (4), Pedro Sequeira (5), Fernan-
do Ramos, Belone Moreira (10), Ângelo Monteiro, 
Hugo Fernandes, Bruno Cunha (4), David Piedade 
(5), David Pinto (2), Ricardo Barrão (2), João Fer-
reira (4),  Miguel Ferreira e Diogo Lopes
T: NUNO VAZ
LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Daniel Martins e Roberto Martins

PASSOS MAUEL 41

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto 2 2 0 0 66-44 22 6
2 Sporting 2 2 0 0 63-46 17 6
3 Madeira SAD 2 2 0 0 56-50 6 6
4 ABC 2 1 1 0 64-50 14 5
5 Passos Manuel 2 1 0 1 64-60 4 4
6 Benfica 2 1 0 1 50-51 -1 4
7 Maia/ISMAI 1 1 0 0 24-23 1 3
8 Águas Santas  2 0 1 1 48-49 -1 3
9 Belenenses 2 0 0 2 41-57 -16 2
10 Xico Andebol 2 0 0 2 50-70 -20 2
11 G. Santo Tirso 2 0 0 2 50-74 -24 2
12 Sp. Horta 1 0 0 1 30-32 -2 1

G. Stº Tirso - ABC 25-39
Sporting - Benfica 28-21
Xico Andebol - Passos Manuel 27-41
Madeira SAD  - Sp. Horta 32-30
Maia/ISMAI - Águas Santas 24-23
FC Porto - Belenenses 33-21

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

2ª jornada

Benfica - G. Stº Tirso 
ABC - Maia/ISMAI
Águas Santas - Madeira SAD
Belenenses - Xico Andebol
Passos Manuel - Sporting
Sp. Horta - FC Porto

3ª jornada

ridade para encarar o objectivo de ma-
nutenção, pelo menos neste jogo. Por 
sua vez, o Xico Andebol terá de esperar 
por dias melhores e com muito traba-
lho poderá atingir níveis mais de acordo 
com os seus pergaminhos.

Na próxima jornada, os vimaranen-
ses deslocam-se a Lisboa, no sábado, 
dia 27, para defrontarem o Belenenses, 
pelas 18 horas. Será uma oportunidade 
para o Xico Andebol corrigir este resul-
tado exagerado que aconteceu contra o 
Passos Manuel. O Belenenses também 
tem duas derrotas neste arranque da 
temporada, apesar de contar com um 
plantel com outro tipo de argumentos e 
com responsabilidades mais acrescidas 
na prova.
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2ª DIVISÃO

Fermentões
com derrota
no arranque

O Fermentões, com muitas mudan-
ças em relação à época passada, sofreu 
uma pesada derrota na jornada inaugu-
ral do Campeonato Nacional Andebol 2, 
frente ao Andebol Clube de Fafe.

Se dúvidas tivessem surgido sobre 
o potencial das duas equipas, cedo fi-
caram dissipadas, pois só até aos 2-2 no 
marcador é que houve algum equilíbrio, 
depois os fafenses estiveram sempre no 
comando do marcador. Os visitantes fi-
zeram logo um parcial de 8-0 (2-10), que 
acabou com o jogo. Até final do primei-
ro tempo reagiram um pouco os vima-
ranenses, mas o melhor que fizeram foi 
reduzir essa diferença para sete golos.

Na segunda parte, entraram nova-
mente melhor os fafenses que coloca-
ram o resultado em 10-20. O Fermen-
tões melhorou em termos ofensivos, 
mas não teve capacidade para travar o 
ataque dos visitantes.

FERMENTÕES 19
Raúl Nunes, Pedro Marques, André Ribeiro (2), José 
Martins,  Hélder Cunha (2), João Carvalho, Carlos 
Mora (1), Davide Pontes, Daniel Oliveira, Carlos 
Fernandes, António Salgado (6), Francisco Anjos, 
José Machado, João Roque, Armando Silva (3) e 
Ricardo Pinto (5)
T: JOSÉ VIEIRA

Miguel Marinho, Armando Pinto (5), José Santos 
(1), Sérgio Ribeiro (2), Cláudio Mota (7), Miguel 
Marinho, César Gonçalves (6), Nuno Fernandes (1), 
Nuno Pinheiro (1),  Hugo Fernandes,  João Castilho 
(4), Vladimiro Pires (1), João Freitas, Mário Pereira 
(1), Luís Pereira (2), Vítor Ribeiro, J. Fernandes (2)
T: ANTÓNIO GOMES
LOCAL: Pavilhão Mun. Arq. Fernando Távora
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais

AC FAFE 33

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 São Bernardo 1 1 0 0 33-18 15 3
2 AC Fafe 1 1 0 0 33-19 14 3
3 FC Gaia 1 1 0 0 38-24 14 3
4 Avanca 1 1 0 0 29-21 8 3
5 Marítimo  1 1 0 0 36-28 8 3
6 A. Devesa 1 1 0 0 29-26 3 3
7 S. Paio Oleiros 1 1 0 0 22-20 2 3
8 Ac. São Mamede 1 0 0 1 20-22 -2 1
9 Sanjoanense 1 0 0 1 26-29 -3 1
10 Boavista 1 0 0 1 21-29 -8 1
11 FC Porto B 1 0 0 1 28-36 -8 1
12 Fermentões 1 0 0 1 19-33 -14 1
13 Académico 1 0 0 1 24-38 -14 1
14 Santana 1 0 0 1 18-33 -15 1

Marítimo - FC Porto B 36-28
FC Gaia - Académico 38-24
Sanjoanense - A. Devesa 26-29
Avanca  - Boavista 29-21
Santana - São Bernardo 18-33
Fermentões - AC Fafe 19-33
S. Paio Oleiros - Ac. São Mamede 22-20

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

1ª jornada

FC Porto B - Fermentões
Académico - Marítimo
A. Devesa - FC Gaia
Boavista - S. Paio Oleiros
São Bernardo - Avanca
AC Fafe - Santana
Ac. S. Mamede - Sanjoanense

2ª jornada
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nível para estudar, treinar e brincar, entre 
outros objectivos já delineados.

Compreendendo as dificuldades dos 
tempos atuais, e tendo em conta que a 
Associação Social, Cultural e Desportiva 
de São Miguel do Mato é uma institui-
ção sem fins lucrativos, a necessidade 
de apoios externos é fundamental. Daí 
a importância do apoio de empresas e 
instituições públicas e privadas seja em 
forma de apoio financeiro, seja doando 
equipamentos, para que a Escolinha de 
Desporto desta Associação possa dar a 
um maior número de crianças e jovens 
do concelho a oportunidade de uma 
prática da actividade física com todos 
os benefícios ao nível da saúde, social 
e afectivo que daí advêm. Apela-se pois 
a todos quantos se interessam pelo de-
senvolvimento desportivo e social das 
crianças e jovens do concelho, para que 
não hesitem em contactar esta Associa-
ção para futuras parcerias.

A Associação de S. Miguel do Mato 
conta com o apoio institucional da Câ-
mara Municipal de Vouzela, Associação 
de Andebol de Viseu, Agrupamento de 
Escolas de Vouzela e da União de Fre-
guesias de Fataunços e Figueiredo das 
Donas.

Para além dos apoios institucionais 
também já existem alguns patrocina-
dores que apoiam financeiramente a 
Escola de Andebol e ainda o Sr. Paulo 
Pereira, conterrâneo de Moçâmedes, 
que está sempre disponível para apoiar 
quer de forma monetária como na oferta 
de equipamentos e matérias necessários 
para os atletas.

S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

Associação S. C. D. de São Miguel do 
Mato pretende consolidar o Andebol 

no concelho de Vouzela

Iniciou-se esta semana a época des-
portiva da Escola de andebol da Asso-
ciação de S. Miguel do Mato.

Proporcionar às crianças uma acti-
vidade desportiva organizada e regular 
e o apoio ao estudo continuam a ser os 
objectivos principais deste projecto.

Os escalões para esta época são para 
atletas femininos e masculinos:

• Bambis, para as crianças dos 
seis aos oito anos;

• Minis, para as crianças de nove 
e dez anos;

• Infantis , para as crianças dos 
onze aos treze anos;

Esta época a Escola de andebol parti-
cipará no campeonato regional de MINIS 
(misto), INFANTIS FEMININAS e IN-
FANTIS MASCULINOS e nos Festands 
dos BAMBIS. Os treinos realizam-se 
duas vezes por semana no Pavilhão 
Municipal de Vouzela. Os atletas são 
acompanhados por um coordenador 
(licenciado em Educação Física) e seis 
técnicos que treinam e prestam apoio aos 
atletas nos treinos e jogos, sendo que um 
desses técnicos é enfermeiro que também 
presta apoio nos primeiros socorros.

Aliado á prática desportiva, é propor-
cionado às crianças apoio ao estudo. Para 
além de proporcionar às crianças uma 
actividade desportiva regular, pretende-
-se também apoiar e incentivar um bom 
desempenho escolar por parte das crian-
ças. É importante que as crianças enten-
dam a importância da prática desportiva 
sem descurar os estudos e percebam a 
importância de um bom desempenho 
escolar. Para isso foi elaborado um plano 
de acompanhamento escolar que prevê 
várias medidas de intervenção no sentido 
de incentivar os atletas no seu percurso 
escolar, promover o gosto pelo estudo e 
pela escola, gerir melhor o tempo dispo-
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