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“Responsabilidade do encontro
está toda do lado do Benfica”

+ jogos

EDUARDO RODRIGUES, técnico do Xico Andebol, perspectiva, em declarações ao ‘Correio do Minho’, a
primeira jornada e o regresso por parte dos vimaranenses ao principal escalão de andebol nacional.
ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves |

O histórico Xico Andebol está
de regresso à I Divisão do andebol nacional e para o encontro
de estreia a formação de Guimarães defronta nada mais que um
dos principais candidatos ao título de campeão: o Benfica.
Um começo muito difícil, mas
que pode ser visto de duas formas... assim o encara Eduardo
Rodrigues, o treinador do Xico
Andebol. “Vai ser um jogo fácil.
Toda a responsabilidade está do
lado do Benfica”, refere. Mas
não se pense que o discurso de
Eduardo Rodrigues tem alguns
traços de negativismo para esta
primeira ronda, o técnico do Xico é apenas realista e prova isso
com factos. “O Benfica é provavelmente o mais forte candidato
a vencer o campeonato, é uma
equipa cem por cento profissional e que já leva seis semanas de
preparação. Por outro lado, a
nossa equipa é totalmente amadora, leva menos tempo de preparação e tem, como é óbvio,
evidentes limitações, de qualquer forma vamos tentar contrariar o favoristismo do Benfica
com a a nossa atitude, espírito de
luta e irreverência própria da
nossa juventude”, afirma Eduardo Rodrigues.
Para o encontro do próximo sábado bem como para o restante
campeonato é fundamental su-

DR

Xico Andebol enfrenta o duelo com o SL Benfica na primeira jornada do campeonato

peração mas, apesar de todas as
eventuais condicionates, o treinador do Xico não tem dúvidas
que a sua equipa pode garantir o
seu objectivo. “Temos condições
para crescer com o decorrer da
competição e, apesar de todas as
limitações, podemos alcançar a
permanência na I Divisão”,
prossegue.
O retorno do Xico Andebol ao

principal escalão é também o retorno de um emblema que trás
consigo história, muita história.
E é por todo o passado do Xico
que Eduardo Rodrigues se mostra triste pela falta de apoio do
público vimaranense ao clube.
“Inexplicavelmente de algum
tempo para cá a falta de presença de público é uma constante.
O ano passado no jogo em que

garantimos a subida de divisão
(frente ao Ginásio de Santo Tirso), havia mais pessoas no nosso
pavilhão de Santo Tirso do que
de Guimarães. É uma situação
difícil de explicar. Espero que a
situação se altere com a presença da equipa na I Divisão, mas
sinceramente não tenho grandes
esperanças”, conclui Eduardo
Rodrigues.

1.ª Jornada:
Benfica - Xico Andebol
(sábado)
Belenenses - Madeira SAD
(sábado)
Águas Santas - ABC
(sábado)
Sporting - Santo Tirso
(domingo)
Passos Manuel - FC Porto
(10 de Setembro)
Sp. Horta - Maia/ISAMI
(20 Setembro)

Para a formação de
Guimarães, o regresso
à denominada 'primeira
divisão' não é propriamente
uma novidade. O Xico tem
um largo historial de
presenças neste escalão,
já disputou as competições
europeias e pode assim
dizer-se que regressa ao seu
'habitat' natural depois
de uma época em que
disputou, com elevado
rendimento, a II divisão
nacional. Recorde-se que a
formação da Cidade Berço
cumpriu cem por cento
vitoriosa a fase final do
campeonato, assegurando
assim de forma confortável
a conquista do título
nacional daII divisão e
consequente subida ao
Campeonato Andebol 1.
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“Vai ser bastante estranho
jogar contra o Madeira SAD”
Andebol A madeirense Isabel Gois é o reforço mais sonante do Alavarium para a defesa do título. Antes do campeonato,
porém, disputa-se a Supertaça, amanhã, frente ao Madeira SAD… equipa de onde chega a guarda-redes
RICARDO CARVALHAL

Adérito Esteves
Apesar de o bilhete de identidade denunciar os 18 anos de
Isabel Gois, a atleta contratada
esta época para ser a número
“1” da baliza das aveirenses traz
na bagagem muito mais experiência do que a idade pode fazer pensar.
Depois de se ter estreado aos
16 anos no principal campeonato nacional - na equipa que
era então campeã nacional Isabel Gois dá, agora, mais um
importante passo na sua carreira. A opção de vir para o continente foi tomada a pensar
também nos estudos - a jovem
vai frequentar o 2.º ano de Psicologia, ao que tudo indica, no
Porto - mas o desafio de jogar
pela equipa bicampeã nacional
e com presença nas competições europeias também pesou
na decisão.
Diário de Aveiro: Estás a iniciar uma nova etapa na tua
vida. O que influenciou mais
esta mudança: jogar no Alavarium ou estudar no continente?
Isabel Gois: Talvez tenha pesado mais a questão dos estudos. Eu gostava bastante de estar na [Madeira] SAD, mas decidi vir para o continente para
estudar cá. Essa foi sempre
uma ideia que eu tive, embora
no primeiro ano de Faculdade
tenha decidido ficar na Madeira. Mas claro que também
queria vir para o “Ala” para viver uma nova aventura.
Quais são as expectativas
para esta nova fase desportiva?
No Alavarium, nós temos o objectivo de voltar a ser campeãs
e chegar ao tricampeonato que para mim vai ser o primeiro.
Conhecer das selecções algumas das novas colegas no
Alavarium, e virem mais duas

to tempo. Quando entrei para
o andebol não tinha os objectivos que tenho agora. Só jogava porque me divertia. Era
algo que eu gostava de fazer,
mas nunca pensei que pudesse
chegar tão longe.
O teu objectivo passa por fazer carreira no andebol?
Sim. No futuro gostava de tentar jogar no estrangeiro. Agora
acho que me vou concentrar
na Universidade, e depois de
terminar a licenciatura, ou o
Mestrado, penso sair para o estrangeiro.
Encaras esta vinda para o
Alavarium como uma forma
de estares mais próxima dessa possível saída para o estrangeiro?
Sim. Como a nossa equipa vai
participar nas competições europeias, as jogadoras têm sempre uma maior visibilidade no
estrangeiro.

Isabel Gois chega da Madeira para defender as cores do Alavarium, mas também para prosseguir os estudos de Psicologia

jogadoras da Madeira também ajudou na mudança?
Talvez, um bocado. Tem sempre um pouco a ver com as
amizades. Não foi só por isso

que eu vim, mas ajuda muito
na adaptação. Nós, as madeirenses, fomos bastante bem integradas e estamos a gostar
muito de estar cá.

Apesar de teres apenas 18
anos foste considerada, na
semana passada, a melhor
guarda-redes do campeonato da época passada, e já

és titular da Selecção A.
Quando te iniciaste no andebol alguma vez imaginaste
este cenário?
Uau (risos). Não. Já foi há mui-

q Testemunhos
Duarte Freitas – Treinador que a lançou na equipa principal do Madeira SAD
“A Isabel é uma pessoa muito humilde, e com um foco muito grande no que realmente interessa. É uma guarda-redes grande
que sempre trabalhou muito bem, o que a fez evoluir na velocidade de reacção que é um aspecto que ainda pode melhorar. Em
termos de futuro, acho que ela pode ir muito longe, e ser uma atleta de excelência internacional. Para isso só precisa de continuar a ter estímulos que a façam evoluir”.
Filomena Santos – Ex-seleccionadora nacional, com quem teve as primeiras internacionalizações
“Conheci a Isabel quando ela tinha 14 anos, e nos quatro que trabalhei com ela teve uma evolução enorme que a levou a jogar
pelas juniores B, pelas A e pelas seniores. Ela tem um grande potencial, que se tem vindo a desenvolver e que já fez dela a principal guarda-redes nacional. Mas ainda tem muito para evoluir e dar ao andebol porque é uma atleta muito empenhada e que vai
conseguir tudo o que quiser. É uma pessoa de quem eu gosto muito e a quem desejo um futuro muito risonho no andebol e na
vida pessoal”.

O teu primeiro jogo oficial vai
ser contra o Madeira SAD.
Isso traz um sentimento especial?
(suspiro nervoso acompanhado de risos) Bem, não sei.
Vai ser bastante estranho jogar
contra elas, porque estive dois
anos com elas, mas vamos ver
como vai sair. Espero que corra
bem (mais risos).
És a única jogadora do Alavarium que já sabe o que é
ganhar uma Supertaça…
Sim, mas agora vou querer
partilhar isso com todas. É esse
o nosso objectivo, sem dúvida.
Quem são as tuas referências no andebol?
Eu gosto bastante do andebol
masculino. Em Portugal admiro
o [Hugo] Laurentino, o Ricardo
Candeias e o [Alfredo] Quintana. No feminino, a Virgínia
Ganau é uma referência. Ela
treinou-nos lá na [Madeira]
SAD, e era mesmo excelente. |
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Isabel Gois explica
a sua opção pelo
Alavarium
Em entrevista,
a melhor
guarda-redes
do último
campeonato
aborda a sua
vinda para
Aveiro e o primeiro jogo, amanhã, contra
a sua anterior equipa.
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Dupla de árbitras aveirense dirige Supertaça
Vânia Sá e Marta Sá, a dupla de árbitras da Associação de Andebol de Aveiro,
foi nomeada para arbitrar a Supertaça Feminina de Andebol que vai opor
o Alavarium ao Madeira SAD, amanhã, às 17 horas, no Pavilhão Municipal da Maia.
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SUPLEMENTO FEIRA VINHO DO DÃO
PROGRAMA
HOJE
9h30
- Colóquio - Desafios para a região do Dão
perante os cenários das alterações climáticas
DRAPCentro / Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão_Nelas
17h00
Feira do Livro 2014
Edifício Multiusos
17h00
- Entrega dos Prémios do XIII Concurso
Internacional ‘La Selezione del
Sindaco’ _ AMPV
- Entrega de contratos de financiamento
- Subprograma 3 do PRODER - GAL/ADD
2014
- Assinatura de contrato de financiamento PRODER aprovado à Lusovini para
a requalificação da Adega de Nelas
- Apresentação do projecto de construção da nova Adega dos Caminhos Cruzados
- Sessão solene de abertura presidida
pelo secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar,
Nuno Vieira de Brito
- Visita oficial à Feira
Auditório do Edifício Multiusos
19h30
- Gastronomia e Wine Bar
- Actuação de Rafael Cruz
Praça de Alimentação_Mercado Municipal
20h30
- Flash Mob, surpresa com música pela
Sociedade Filarmónica 2 de Fevereiro de
Santar
Praça do Município
22h00
- Musical ‘As Músicas que os Vinhos Dão’,
encenação e direcção artística António
Leal (Apoio: Fundação Lapa do Lobo)
Praça do Município
23h00
- Maestro por um Minuto & actuação da
Sociedade Musical 2 de Fevereiro - Banda
de Santar
Espaço Formação
Espaço Formação
(até domingo terá vários workshops)
19h00
- Iniciação à Prova de Vinhos do Dão com
o enólogo Osvaldo Amado _ Global Wines

20h30
- Uma Estrela Michelin no Dão, Chef Miguel Laffan (L’and Vineyards) _ Fidalgas
de Santar

AMANHÃ
9h00
- Momento Solene - Estátua do Escanção
Largo General José de Tavares
11h00
- Gastronomia e Wine Bar
Praça de Alimentação – Mercado Municipal
11h00
- Feira do Livro 2014
Edifício Multiusos
11h00
- IAM | Ballet ‘Musical - O quebra nozes’
Palco Kids
11h30
- PROSTAR | Zumba Kid’s
Palco Kids
16h00
- Animação infantil ‘Os Animais em mim’
- Sessão fotográfica com o seu animal de
companhia
Praça do Município _ SOS Animais de Nelas
16h30
- Sessão de autógrafos pelo escritor
Diogo Sabas Vieira e apresentação do livro ‘Cicatriz’
Edifício Multiusos _ Feira do Livro
18h30
- Prova Grandes Brancos do Dão, Luis Lopes (Revista de Vinhos)
Sala Orgânica do Edifício Multiusos de Nelas
19h00
- Actuação de Santar Jazz e Blues - BigBand
Praça do Município
19h30
- Actuação do grupo RBN
Praça de Alimentação e Wine Bar_Mercado Municípal
21h00
- Cinema e Pipocas - ‘Zambézia’ (maiores
de 6 anos)
Auditório do Edifício Multiusos
22h00
- Musical ‘As Músicas que os Vinhos Dão’,
encenação e direcção artística António

Leal (Apoio: Fundação Lapa do Lobo)
Praça do Município
23h00
- Wine Party: Cocktail do Dão _ Global
Wines
Indiferente Bar
15h30
- 1.º Torneio de Futebol Veterano
Nelas - 2014 _ SC Nelas E Veteranos
Estádio Municipal
Seminário de Promoção do Vinho do Dão
Edifício Multiusos
15h00
- Harmonização ‘Chocolate & Vinho do
Dão’ com o Chef Pasteleiro Francisco
Siopa e o escanção João Chambel _ Caminhos Cruzados
(Sala Orgânica do Edifício Multiusos)
16h00
- Mesa redonda ‘A Importância do Escanção na restauração’ com Rodolfo Tristão,
Ricardo Morais, João Chambel, Inácio
Loureiro, Carlos Jorge e Paulo Pechorro
16h30
- Workshop ‘O Vinho e a Comunicação Digital’, pelo especialista de audiovisuais e
webmarketing João Pico
17h30
- A importância da Rota do Vinho do Dão,
CVR Dão, António Mendes

DOMINGO
09h00
- Concentração junto ao Estádio Municipal
- VII Maratona BTT do Dão - Nelas 2014
Núcleo Dão Nelas
11h00
- Gastronomia e Wine Bar
Mercado Municipal – Mercado Municipal
11h00
- Feira do Livro
Edifício Multiusos
11h00
- PROSTAR | Zumba Kid’s
Palco Kids

- Desfile de modelos para ‘Um Cocktail no
Dão’ _ Segredos MR
Praça do Município
16h00
- Serões da Beira Alta | Associação Cultural e Recreativa do Bairro da Igreja - Nelas
Praça do Município
16h30
- PROSTAR | Zumba Kid’s
Palco Kids
16h30
- 1.º Troféu Andebol ‘Coração do Dão’ Nelas | Seniores Masculinos
Jogo SLBenfica vs AC Fafe
Pavilhão Desportivo Municipal
17h00
- Animação infantil ‘Os Animais em mim’
Sessão fotográfica com o seu animal de
companhia
Praça do Município
18h30
- Cinema e Pipocas | ‘Os Croods’ (maiores
de 6 anos)
Auditório do Edifício Multiusos
18h30
- Apresentação do Azeite Biológico ‘Olivais do Dão’ - Eng. Francisco Pavão Cooperativa dos Olivicultores de Nelas
Sala orgânica do Edifício Multiusos
19h30
- CR Acústico
Praça de Alimentação e Wine Bar_Mercado Municipal
20h00
- Alma Fadista, Grupo de Fados de Santar
Praça do Município
22h00
- Musical ‘As Músicas que os Vinhos Dão’,
encenação e direcção artística António
Leal (Apoio: Fundação Lapa do Lobo)
Praça do Município
- 1.º Torneio Andebol ‘Feira do Vinho’ –
Nelas | Juvenis Masculinos
Pavilhão Desportivo Municipal, durante o dia

11h30
- IAM | Dance Kid’s / Dance Team /
Ritmos Brasileiros
Palco Kids
15h00
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ANDEBOL - SISTEMA DE “PLAY-OFF” IMPLEMENTADO A PARTIR DESTA ÉPOCA

Alteração do modelo competitivo do campeonato
poderá dar mais emoção à fase final da prova
O hexacampeão FC Porto poderá ser o favorito ao
título nacional de andebol,
mas a alteração do modelo
competitivo, entre outras

mudanças, retiram alguma fiabilidade aos prognósticos.
O facto de o sistema
competitivo ter regressa-

do ao formato de “play-offs” dará maior emoção
à fase final.
A fase regular da prova
termina a 21 de fevereiro,

seguindo-se, para os oito
primeiros classificados, os
“play-offs”.
A fase final será disputada em regime de elimi-

natórias, com os quartos
de final e meias-finais a
jogarem-se à melhor de
três encontros e a final à
melhor de cinco.

Os “play-off” têm início
previsto para 7 de março
e o quinto jogo da final
(se necessário) será realizado a 23 de maio.
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ABC DE BRAGA APRESENTOU-SE À CIDADE E AOS PARCEIROS, NO LARGO DO PAÇO

Intrometer-se na luta pelo título
AVELINO LIMA

FRANCISCO

DE

ASSIS

O Liberty Seguros/ABC/
UMinho apresentou-se, ontem, aos bracarenses, mas
sobretudo aos parceiros. A
cerimónia decorreu no Largo do Paço e no interior
da Reitoria da Universidade do Minho, precisamente um dos grandes parceiros do clube.
Com um plantel que superou as expectativas do
próprio treinador, toda a
estrutura técnica e diretiva promete fazer melhor
do que na época passada.
O que significa intrometer-se na luta pelo título nacional de andebol e pela
Taça Challenge.
«Não gosto da palavra
prometer em desporto.
Ou pelo menos prometer qualquer tipo de resultado. Aquilo que falámos no ano passado
é que iríamos dar tudo
para devolver Braga às
competições europeias.
Felizmente conseguimos.
Fomos até um bocadinho
mais além do que o objetivo inicial. Esta época, o
nosso objetivo é bastante simples: é tentar melhorar. Sabemos que vai
ser difícil. Porque melho-

N ov o
pr es id en te
do A B C es tá
ti sf ei to co m sa bi çã o da eq am ui pa
qu e qu er o ,
tí tu lo
O plantel do ABC/UMinho, no Largo do Paço, para se mostrar aos bracarenses e aos vários parceiros na época 2014/15

rar passa por ter uma palavra a dizer no título nacional, disputar a Taça de
Portugal e tentar vencer
a Taça Challenge», disse
Carlos Resende.
O técnico do ABC/UMinho admite que não será
fácil, mas assume o compromisso. «Sabemos que
à partida, vamos ter algumas dificuldades. Mas
queremos dar um bocadi-

nho mais», disse.

Plantel melhor
do que o esperado
Questionado se o plantel lhe dá garantias para
as competições nacionais
e internacionais, Resende
não mostrou dúvidas:
«Estou muito contente
com o plantel. Até porque
tenho dois jogadores que
não contava ter. O Eduar-

do Salgado e o David Tavares, que começará a treinar
na próxima semana. Mas
também não tenho nem o
Hugo Rocha nem o Nuno
Rebelo e contava tê-los.
Contudo, tendo todos os
atletas, sem lesões, temos
uma equipa extremamente equilibrada. Temos dois
atletas para cada posição.
Coisa que nem todos poderão gabar de ter».

Rica história do ABC
Por seu turno, o presidente do ABC está contente por ver o plantel assumir a luta pelo título. «Temos como princípio que
hoje é melhor que ontem
e amanhã tem de ser melhor que hoje. Queremos
este espírito de conquista.
A história do ABC é rica,
a herança é pesada», admitiu João Nogueira.

AVELINO LIMA

Presidente do ABC fala
na grande parceria com a UM

João Nogueira, novo presidente do ABC, no Largo do Paço

O presidente do ABC explicou a importância dos parceiros do clube, sublinhando
a parceria com a Universidade do Minho.
«É uma cerimónia dedicada à divulgação
dos patrocinadores. Esta parceria com a
UM é uma grande parceria. Desde logo
porque os nossos atletas são na sua esmagadora maioria estudantes universitários.
O que não é fácil. É talvez a modalidade
que tem mais atletas licenciados. Por isso,
não poderíamos deixar de fora a UM,
sendo uma das maiores universidades
do país», afirmou João Nogueira.
Aliás, o dirigente do ABC/UMinho foi
mais longe. «Esta parceria com a UM

«completa aquilo que é a nossa escola
de campeões, que é formar não só o
atleta mas também o homem», disse,
enaltecendo também as parcerias com
a Liberty e a Primavera.

Liberty identifica-se com o ABC
Por seu turno, Rodrigo Esteves, diretor
de marketing da Liberty, considera que o
casamento com o ABC tem dado frutos.
«Estamos muito satisfeitos com os resultados e o compromisso é que continuem.
Isto agrada ao patrocinar. Até porque, o tipo
de ambições que a equipa do ABC tem é
o mesmo que tem a Liberty», disse.
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AVELINO LIMA

ABC/UMinho apresentou-se
à cidade de Braga

O ABC/UMinho apresentou-se, ontem, à cidade de Braga.
Numa cerimónia que teve lugar no Largo do Paço, a turma
academista, que esta época voltou às competições europeias,
prometeu fazer mais e melhor em 2014/2015. O título é
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o sonho.
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Andebol
ABC/UMinho
apresenta hoje
a equipa sénior
O ABC/UMinho realiza hoje a cerimónia oficial de apresentação
da equipa sénior, para a temporada 2014/2015.
Os jogadores que compõem o
plantel e os parceiros do clube
marcam presença, a partir das
17.45 horas, no Salão Medieval
da Reitoria da Universidade do
Minho, no Largo do Paço, onde
serão apresentados ao público.
A sessão conta com a presença
do presidente do ABC/UMinho,
João Luís Nogueira, e a vice-reitora da UMinho, Graciete Dias,
entre outros convidados. A apresentação inclui também uma
sessão fotográfica com a equipa.
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Âmbito: Regional
O Teatro Viriato recebeu a IV Gala do Andebol que premiou
jogadores, treinadores e dirigentes da modalidade pelas
prestações da temporada 2013/2014.
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Ulisses Pereira, Almeida Henriques e Joaquim Escada

Gala do Andebol juntouI
os melhores da modalidadeI

Carlos Marta, Ulisses Pereira e Guilherme Almeida

José Junqueiro, André Duarte, Amadeu Duarte e António Rebelo

Tiago Escada com o filho e Joaquim Escada
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Porto bate Sporting
e conquista troféu
Final ‘Dragões’ mostraram mais ‘andamento’
na preparação da época e venceram os ‘leões’
ANDRÉ FILIPE PEREIRA

Andebol
Torneio Int. São Mateus

André Filipe Pereira
O Pavilhão Cidade de Viseu recebeu este fim-de-semana a
16.ª edição do Torneio Internacional de Viseu. Às formações
portuguesas do Porto, Sporting
e Benfica, juntaram-se os espanhóis do Ademar León.
No sábado, o primeiro jogo
da competição terminou com
uma vitória (29-27) dos 'dragões' sobre a formação espanhola, numa partida marcada
pelo equilíbrio e pelos oito golos do portista Ricardo Moreira. Na outra meia-final o
Sporting venceu o Benfica (3325) num jogo em que reinou o
equilíbrio entre as duas equipas, apesar da diferença de oito
golos no final do encontro.

Almeida Henriques entregou a taça à equipa vencedora

José Costa (Benfica) e Pedro
Solha (Sporting), ambos com
nove golos, foram o melhores
marcadores das respectivas
formações.
No domingo, a tarde abriu
com o encontro de atribuição
dos 3.º e 4.º lugares do torneio,
colocando frente-a-frente o

Benfica e o Ademar León.Apesar do equilíbrio que se foi registando no marcador ao
longo do encontro, a formação
portuguesa demonstrou maior
frescura física e venceu por 3125. Destaque para os sete golos
apontados por Elledy Semedo,
ajudando os 'encarnados' a

conquistar o terceiro lugar da
competição, que haviam vencido na edição de 2013.
A final do torneio foi disputada por Porto e Sporting, as
duas equipas que na época
passada lutaram 'taco a taco'
pelo título nacional, conquistado pela equipa azul e branca.
Os 'leões' foram mais fortes
nos primeiros trinta minutos
de jogo e chegaram ao intervalo a vencer por 15-12. No segundo tempo o jogo foi dominado pelos campeões nacionais, que entraram bem mais
fortes e aos 39 minutos já se
encontravam em vantagem,
com o guarda-redes Alfredo
Quintana em bom plano graças a uma série de defesas decisivas. Destaque também para
a prestação de Alexis Borges,
que com sete golos marcados
foi o melhor marcador dos
'dragões' e do encontro.
Na equipa do Sporting, Pedro Portela e Frankis Carol
apontaram cinco golos cada
um e foram os 'leões' que mais
se destacaram.
A partida chegava ao final
com a vitória Porto por 32-25,
um resultado que permitiu à
equipa orientada por Ljubomir
Obradovic conquistar a 16.ª
edição do Torneio Internacional de São Mateus. |
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FC Porto vence
torneio de Viseu
Andebol | P14
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