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ANDEBOL 

Mealhada recebe 
estágio feminino 

Principal Seleção feminina con-
centra-se para preparar apura-
mento para o Euro-2018 

O selecionador Ulisses Pereira escolheu 16 
jogadoras para um estágio de quatro dias 
na Mealhada — a começar no dia 15 deste 
mês — de forma a preparar a principal 
Seleção feminina para o apuramento para o 
Europeu 2018, cujo sorteio da qualificação 
decorrerá nos próximos meses. Falhado o 
apuramento para o play-off de acesso ao 
Mundial 2017, as lusas vão ter cinco 
sessões de treino durante os quatro dias e 
ainda um jogo treino conm o Alavarium, 
emblema aveirense que fornece três 
jogadoras à equipa nacional. Este encontro 
teta lugar no pavilhão do S. Bernardo, em 
Aveiro. O Colégio de Gaia fornece cinco, a 
Madeira SAD tem duas, o CALE está 
representado por unia e as restantes cinco 
alinham no estrangeiro: duas na Islândia, 
uma na Suécia, uma em França e uma na 
Alemanha. Em relação à última 
convocatória, saem Soraia Lopes, Patrícia 
Fernandes e Diana Oliveira (júnior A) e 
entram Sandra Santiago, Cristiana Morgado 
e Patricia Rodrigues. HUGO COSTA 

AS CONVOCADAS 

Isabel Góis . • GR Alavarium 
Jessica Feneira GR CO¥?. Gala 
Maria Pereira taHaukar (Islândia) 

Tavares Madeira SAD 
Ana Gante LB Colégio Gaia 
....0  ma cr Coiégio Gala 
Marlana Lopes LB Boden (Suéda).  
Monica Soares LE Alavarium 
Sandra Santikgo LE Çplé*.Ç,#a_ 

CALE 
Odudia Correia PE PNe Sud (FraniA.  
Anais Gamela  PO Madeira SAD 
Patricia Rodrigues (Alemanha) 
Sorala Fernandes PP Alavarlum 
Bebiana rabino PeT Colftio Gaia 
Teima Amado IBV  (Islândia) 
Selecioaladar— Mames Pereira 
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ANDEBOL
Xico prepara regresso
ao principal campeonato
do andebol nacional.
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 josé costa lima 

U
ma vitória confir-
mada nos minutos 
finais e arrancada 
com um golo apenas 

de diferença (25-24/7-11 ao 
intervalo), na receção ao 
Boavista, permitiu ao Xico 
Andebol qualificar-se no 
último sábado para a fase 
final do campeonato da II 
Divisão nacional (zona 1). 

A uma jornada de ter-
minar a prova regular, a 
equipa do concelho de 
Guimarães garantiu des-
de já o direito de poder 
sonhar com o regresso à 
elite do andebol portu-
guês, patamar que dei-
xou de frequentar des-
de 2014/15. Entre dívidas 
financeiras, dificuldades 
organizativas, planea-
mento pouco atempado 

promoção à I Divisão de 
andebol. E, como expli-
ca o presidente da dire-
ção, «não falta ambição, 
entusiasmo e muita mo-
tivação» ao plantel trei-
nado por Gustavo Castro.  

«A partir da altura em 
que garantimos a fase fi-
nal, é evidente que não 
vamos dizer que não que-
remos subir. Daremos to-
do o apoio à equipa, mas 
sem embandeirar em ar-
co, porque não podemos 
prometer que vamos ser 
campeões nacionais ou 
que vamos subir de divi-
são...», resumiu Alves Pin-
to, presidente do Xico, ao 
Diário do Minho. 

«O Xico Andebol es-
tá a fortalecer-se dentro 
de portas, com gente da 
casa, mas sempre com 
restrições orçamentais. 
E temos sucesso, seja nos 
seniores, na formação, 
ou na equipa feminina», 
acrescentou. 

clube de andebol vimaranense vai discutir acesso à elite da modalidade     

Xico domina na II Divisão 
e prepara-se para a subida 

das épocas desportivas 
ou atraso na construção 
do plantel sénior, acon-
teceu de tudo um pouco 
ao Xico nos últimos anos. 

Esta temporada, toda-
via, o sucesso desportivo 
fez esquecer de forma cé-
lere os dias menos famo-
sos do clube, que, mes-
mo sem pressas em dar 
passos maiores do que 
os devidos, vai discutir a 

Xico Andebol vai discutir acesso à I Divisão nacional 

Alves Pinto preside ao Xico Andebol 

D
R

alves pinto diz que ninguém tem legitimidade para exigir a i divisão 

«Falta o suporte financeiro»

S
e hoje o Xico Ande-
bol está a uma curta 
caminhada de voltar 
à I Divisão nacional, 

na temporada transata a 
descida ao terceiro escalão 
só por pouco foi evitada. 

«O que mudou? Since-
ramente, não há segredos. 
Na época passada, houve 
uma opção natural de co-
meçar tudo do zero, com 
atletas quase em exclusivo 
da formação. E isso, na-
turalmente, tem os seus 
riscos», comenta o presi-
dente dos vimaranenses, 
Alves Pinto.

«Esta época fizemos 
uma reestruturação a ní-
vel técnico e trouxemos 
alguns antigos jogado-
res para a nossa equipa 
sénior. Em termos des-

portivos, as coisas corre-
ram-nos bem», aplaude, 
embora lamentando a fal-
ta de «apoios», o que ex-
plica este esfriar de am-
bição desportiva. 

«Não temos como am-
bição imediata ou impe-
riosa a subida de divisão. 
Ninguém pode exigir-nos 
isso, porque temos pou-
cos apoios, de patrocina-
dores ou da própria autar-
quia. Além disso, os sócios 
não abundam como nou-
tros tempos... Para que o 
sucesso desportivo seja 
atingido, para que o pro-
jeto seja sério e por vários 
anos, tem de haver esse 
suporte financeiro», ati-
ra, finalizando com uma 
garantia: «Claro que gos-
távamos de subir, a cida-

de de Guimarães merece 
isso, mas temos de per-
ceber a realidade do clu-
be. Temos que ir devagar 

porque não temos o su-
porte financeiro desejá-
vel para prometer o que 
quer que seja». 

D
M
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ANDEBOL. A Seleção Nacional 
feminina vai realizar um estágio 
na Mealhada, entre os dias 15e 
18, com o propósito de preparar 
a qualificação para o 
Europeu"2018. Para o último dia 
da concentração está marcado 
um Jogo com a equipa do 
Alavarium, no Pavilhão de S. 
Bernardo. 
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