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Sporting entrou 
a ganhar no 
campeonato
O Sporting derrotou em casa 
o Belenenses, por 39-27, em 
jogo da primeira jornada 
do campeonato de andebol 
disputado em Loures. O 
cubano Frankis Carol, autor 
de nove golos, foi o melhor 
concretizador do Sporting, 
que atingiu o intervalo já na 
frente (16-14). Os pontas Pedro 
Solha e Pedro Portela também 
estiveram em destaque no 
ataque dos “leões”, com 
sete golos cada, enquanto 
Bruno Moreira e Edmilson 
Araújo apontaram quatro. 
Os melhores marcadores 
do Belenenses foram Pedro 
Delgado (sete) e Luís Nunes 
(seis). FC Porto, Benfica, Águas 
Santas, Sporting e Sp. Horta 
são as equipas que venceram 
nesta primeira ronda, que só 
terminará com a realização do 
ABC-Maia ISMAI, adiado para 
Outubro.
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g Na época passada o SCH classificou-
se em sexto lugar no Campeonato
Nacional, tendo garantido o objetivo da
época – a manutenção na primeira divi-
são – na fase inicial, competindo no
grupo dos seis primeiros na fase final da
prova. Este resultado superou as melho-
res expetativas da equipa e deixou clube
e adeptos satisfeitos. No entanto, para
Filipe Duque, não permite levantar a fas-
quia para a época que agora arranca.
Com a saída de alguns atletas experientes
e importantes para a equipa, o SCH está
em contra-ciclo com os adversários, que
mantiveram os principais atletas dos
plantéis ou reforçaram-se com jogadores
que contam já com experiência na pri-
meira divisão. Além disso, como explica
Filipe Duque, também as equipas recém-

chegadas à primeira divisão (ISMAI e
Passos Manuel), estarão mais fortes do
que as que subiram na época passada.

Os juniores João Melo, Wilson Costa e
Bernardo Rosa, que integraram a equipa
de juvenis do clube que se sagrou cam-
peã nacional da segunda divisão, foram a
aposta de Filipe Duque para colmatar as
saídas, assim como Jorge Silva e
Joaquim Mendonça, que já tinham parti-
cipado na pré-época da equipa principal
no ano passado.

Sobre estes reforços, o técnico realça a
sua grande qualidade mas lembra que,
como todos os atletas destas idades, “não
estão ainda preparados a nível competiti-
vo”. 

Se a juventude pode ser uma ameaça à
prestação do SCH, pela inexperiência
dos atletas, a verdade é que pode também
ser encarada como uma oportunidade, já
que permite ter na primeira divisão uma
equipa a atuar com uma maioria de atle-
tas faialenses. Esta “açorianização” –
chamemos-lhe assim – do SCH tem sido
um processo gradual, ditado pelas con-
tingências financeiras que não permitem
aventuras no mercado, mas para o qual o
clube está preparado pela aposta que tem
feito na formação: “a nossa formação
tem estado a trabalhar muito bem. No
ano passado voltámos a ter uma série de
vitórias nos campeonatos regionais,
temos uma participação contínua de
todos os escalões nas fases nacionais, os
juvenis foram campeões nacionais da

segunda divisão e vamos tentar rentabili-
zar estes jovens, para entrarem numa
situação competitiva que está a léguas de
distâncias daquilo a que estão habitua-
dos”, explica Filipe.

Num balneário cheio de jovens joga-
dores, assume um papel especial a exis-
tência de um capitão como o veterano
Yuriy Kostetskyy, que aos 41 anos é o
grande pilar do SCH, melhor marcador
da equipa e segundo melhor marcador da
fase final do campeonato na última
época, com 215 golos: “o Yuriy é uma
referência para todos, não só para estes
jovens mas também para atletas já feitos.
É um profissional fantástico e ajuda a
garantir que estes jovens vão estar sem-
pre acompanhados. Temos muitas coisas
a fazer com eles. Se com atletas mais
experientes há uma série de rotinas que é
preciso treinar, o que demora tempo,

imagine-se com estes jovens. Neste tipo
de situações é bom ter alguém assim,
sempre perto, a treinar com eles e a
ajudá-los constantemente”, entende o
treinador.

Os custos da insularidade são especial-
mente prejudiciais no momento da pré-
época. Sem oportunidade de se deslocar
para fazer jogos de preparação, o SCH
não enfrentou equipas ao seu nível com-
petitivo antes de começar o campeonato,
situação “muito desvantajosa” para os
atletas de Filipe Duque, como o próprio
reconhece: “todos os nossos adversários
já fizeram seis ou sete jogos competitivos
contra equipas da primeira divisão, e
outros com equipas de divisões inferio-
res. Nós não temos oportunidade de fazer
nada disso. Podemos fazer jogo treino
entre nós todos os dias, mas isso não nos
dá a preparação de que precisamos”. 

Apesar de todas as dificuldades, Filipe
Duque garante que o SCH vai “lutar
todos os dias para ganhar jogos”, de
modo a garantir a manutenção na primei-
ra divisão. Para tal, conta com o contribu-
to dos adeptos: “o factor casa tem sempre
muita importância porque a pré-disposi-
ção dos atletas é diferente. Quanto mais
for o apoio, quanto mais pessoas apare-
cerem, maior é a pré-disposição que os
atletas têm para jogar em casa. Vai ser um
fator determinante. O ano passado os
jogos que nos garantiram a classificação
entre os seis primeiros foram quase todos
em casa”, lembra.

PRIMeIRA JoRnAdA
Filipe Duque não espera facilidades na

receção ao Madeira SAD: “é uma equipa
estável em relação ao ano passado, com
rotinas já muito trabalhadas”, refere. 

A equipa madeirense sofreu recente-
mente uma grande perda, com o faleci-
mento súbito do seu treinador. A perda de
Aleksander Donner, que já comandou a
selecção nacional de andebol, deve ser,
para Filipe Duque, lamentada por toda a
comunidade desportiva portuguesa.

Nos outros jogos da primeira jornada,
o campeão nacional Porto recebe o
Avanca, o Fafe joga na Luz frente ao
Benfica, o Sporting recebe o Belenenses
e o Águas Santas recebe o Passos
Manuel. O jogo entre o ABC e o ISMAI
está agendado para outubro.

filipe Duque espera época difícil
para o Sporting da Horta

AndeboL

Amanhã, sábado, o Sporting
da horta entra em casa para
o primeiro jogo do
Campeonato nacional da
Primeira divisão. os faialen-
ses arrancam em casa, fren-
te ao Madeira SAd, num
encontro agendado para as
21h00 no Pavilhão da horta. 
em relação à época passada
saem Filipe Martins, Irineu
Gomes e Rui Alves. em tem-
pos de crise não há lugar
para contratações de peso e
é à formação que o treinador
Filipe duque vai buscar
reforços. Ao TRIbUnA dAS
ILhAS, o técnico falou das
expetativas para a tempora-
da que agora arranca.

Marla Pinheiro

CARLOS PINHEIRO
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Andebol regressa ao trabalho 
mantendo a aposta na formação do clube

Depois de uma excelente 
época, a secção de andebol da 
Associação Desportiva Sanjo-
anense regressou ao trabalho 
no passado dia 19 de agosto, 
com as equipas de seniores e de 
juniores masculinas a darem iní-
cio à preparação da temporada 
2013/2014, onde irão disputar 
a segunda e primeira divisão, 
respetivamente. 

E para a nova época são 
várias as alterações no andebol 
alvinegro, que passou a ser 
liderado por José Pedro Silva 
e Manuel Andrade. A equipa 
sénior masculina, que na última 
temporada garantiu a subida 
de divisão, conta com várias al-
terações, mas mantém a aposta 
nos elementos formados no 
clube. Pedro Tavares, ex-atleta 
da Sanjoanense e com uma vasta 
experiência ao nível da formação, 
assume o comando técnico da 
equipa, que terá como objetivo, 
realizar uma época tranquila. 
Para isso, a secção já assegurou 
cinco reforços, todos eles forma-
dos no clube alvinegro, dando 
assim continuidade à política 
definida pelo departamento de 
andebol. Eduardo Carneiro (ex-
Avanca), Rúben Silva (ex-júnior), 
João Oliveira (ex-júnior), Fabio 
(ex-júnior) e Vítor Mateus (ex-

júnior) são os novos elementos 
que fazem parte de um plantel 
de 22 jogadores, que deverá ser 
reduzido para 17 atletas durante 
o mês de setembro, ficando assim 
definida a equipa final. O jogo de 
apresentação é já no próximo dia 
8 de setembro, pelas 15h30, no 
pavilhão das Travessas, frente ao 
FC Porto.

De acordo com os novos res-
ponsáveis, a secção de andebol 
da Sanjoanense tem dois grandes 
objetivos para a nova temporada. 
A captação de 100 novos atletas 

entre os 5 e os 12 anos e conse-
guir o equilíbrio financeiro, quer 
pelo aumento da receita como 
pela diminuição de custos. Para 
além dos objectivos prioritários, 
a secção apresenta-se muito 
ambiciosa no que diz respeito 
às atividades a desenvolver, pelo 
que está garantida a realização 
do XIII Torneio Internacional de 
Andebol, na altura da Páscoa, a 
organização de uma competição 
de bâmbis, em Outubro, bem 
como candidatar-se para receber 
um jogo de uma selecção Nacio-

nal em S. João da Madeira. Será 
também colocado em prática um 
plano de revitalização de toda 
secção feminina, que esta época 
festeja 15 anos de existência, 
no que toca à sua divulgação e 
à utilização de novas formas de 
financiamento. 

O leque de treinadores 
também foi alargado, com al-
guns regressos que adicionam 
qualidade à secção, procurando 
assim que, num espaço de dois 
a três anos, o clube possa estar 
entre os melhores ao nível da 
formação nacional. 

Uma das novidades para 
esta temporada é a criação de 
uma equipa de sub6, que será 
orientada por um técnico e uma 
educadora de infância, que terá 
como objetivo dotar as crianças 
de todas capacidades motoras 
para a prática de qualquer 
desporto.

Será também mantida em 
competição a equipa de vete-
ranos, que segundo a direção 
tem um papel fundamental, 
ainda que indiretamente, na 
revitalização da secção, tanto 
pelo “viveiro” que representa 
para recrutamento de dirigentes 
e técnicos, como pela união e 
“mística” que tem devolvido 
ao clube.
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Sernancelhe apoia Carlos Silva 

Carlos Marta, presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Tondela e da Co-
munidade Intermunicipal 
Viseu, Dão-Lafões foi no-
meado presidente da Fun-
dação do Desporto uma 
fundação privada, com 
utilidade pública que se 
destina a promover e 
apoiar o Desporto, em 
particular o da Alta Com-
petição.

Tem um parceiro pú-
blico, o Estado, parceiros 
institucionais como o Co-
mité Olímpico de Portu-
gal e Municípios, parcei-
ros privados (GALP, EDP, 
Central de Cervejas, RTP, 
entre outros).

Funciona em Lisboa e 
era liderada por Luís San-
tos, antigo Presidente da 
Federação Portuguesa de 

Andebol.
A Fundação de Des-

porto irá também no fu-
turo coordenar todos os 
Centros de Alto Rendi-
mento (CAR) em Portu-
gal. Existem neste mo-
mento 9 Centros – Viana 
do Castelo, Anadia, Mon-
temor-o-Velho, Rio Maior, 
Golegã, Peniche, Caldas 
da Rainha, Tomar, Jamor/
Oeiras e Vila Real de San-
to António.

A tomada de posse foi na 
4ª feira, em Lisboa, na Se-
cretaria de Estado do Des-
porto e Juventude, tendo o 
convite para presidir à Fun-
dação sidofeito pelo Minis-
tro da Presidência e dos As-
suntos Parlamentares, que 
tutela o Desporto, Marques 
Guedes. PN

Carlos Marta foi nomeado por Marques Guedes 
presidente da Fundação do Desporto

A Carlos Marta novo Presidente da Fundação do Desporto 
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