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LEÕES OFICIALIZAM
DOIS REFORÇOS
NO ANDEBOL
G O Sporting oficializou
ontem a contratação do lateral russo Samvel Aslanyan,
de 29 anos, e do guarda-redes sueco Daniel Svensson,
de 30 anos, como reforços
da equipa de andebol. e
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6 A Federação Portuguesa de
Andebol, em parceria com a Associação

dos Amigos do Centro de Medicina de
Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, dinamiza, no próximo dia 16, o
Campeonato Nacional de Andebol em
Cadeira de Rodas. O evento tem lugar no
pavilhão Os Marialvas, a partir das 09H00.
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«ESTOU NA MINHA
CADEIRA DE SONHO»
Radicado na Madeira vai já para 15 anos, o treinador da equipa madeirense
Paulo Fidalgo já fala como se de um insular fosse, até porque, justifica, a ilha
da Madeira deu-lhe tudo.
ENTREVISTA
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt
aulo Fidalgo assegura que
está na Madeira vai já
para 15 anos e por isso
deriva o seu discurso para
tudo o que a ilha lhe deu
nestes últimos anos. Mais, o técnico do Madeira SAD diz mesmo
que se pudesse escolher o sítio
de nascença, esse seria a Madeira.
«Tenho que ser muito honesto.
Faz 15 anos, no próximo mês de
agosto, que cheguei à Madeira,
na altura para jogar no Madeira
SAD. NEntão, era professor de
Educação Física e devo dizerlhe, com todo o orgulho, foi a
melhor decisão que tomei na
minha vida. Nessa altura não
foi difícil tomar essa decisão.
Tenho uma paixão pela Madeira.
Estou cá vai já para 15 anos. A
minha esposa nasceu no Porto
da Cruz, a minha filha no Funchal. Esta ilha é um sítio fantástico para se viver. Tem sol, tem

P

“

Paulo Fidalgo,
treinador da equipa
madeirense,
garante que tomou
a melhor decisão da
sua vida quando
decidiu vir para a
Madeira. Aqui
construíu família e
alcançou mesmo a
sua cadeira de
sonho, o Madeira
SAD. Agora falta
juntar o seu nome a

mar, montanha. Identifico-me
muito. Se tivesse de escolher o
sítio para nascer seria sem sombra de dúvidas a Madeira, faz
questão de afirmar.
Sobre os madeirenses, Paulo
Fidalgo diz que admira a forma
de ser deste povo.
«Têm uma identidade vincada
com a insularidade que faz com
que tenham muita raça na luta
pela sua região, pela sua imagem.
São muito eles. Na generalidade,
admiro muito esta filosofia de
vida e o enquadramento deste
povo», acrescenta para logo de
seguida afirmar que muito dificilmente um dia sairá da ilha.
«Eu sou professor de profissão
e sinceramente, não me vejo
sair daqui. A Madeira será sempre o meu porto de abrigo», disse.
Outra das notas deixadas ao
JM por Paulo Fidalgo vai para
as suas ambições. Desportivamente o treinador diz que já
tem o seu sonho realizado ao
treinar o Madeira SAD. «Eu estou
na minha cadeira de sonho. A
minha cadeira de sonho é o Madeira SAD. Se tenho outras ambições, outros objetivos... tenho

Paulo Fidalgo assegura que a sua "cadeira de sonho" dá pelo nome de Madeira SAD e que a ilha
como objetivo ter muito sucesso
e de conseguir que o Madeira
SAD alcance os seus objetivos.
Vou lutar para que este clube
tenha muito sucessos desportivos.», afirmou convicto.
Por tudo isso e se o tempo
voltasse atrás, a escolha de vir

para a Madeira iria certamente
manter-se, como faz questão de
reafirmar.«Em termos de retrospetiva, foi fácil. A decisão de vir
para cá foi tomada com muita
facilidade e aí já se adivinhava a
relação que hoje tenho com a
ilha». Desportivamente falando,
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O “Polícia bom” do Madeira SAD quer chegar longe
Afonso Franco, adjunto de Paulo Fidalgo no Madeira SAD considera-se como
o “polícia bom” do plantel e falou dos objetivos da equipa para a época.
JM - Quais são os objetivos
para esta temporada?
Afonso Franco- Chegar à final
four da Taça de Portugal e atingir os 4 primeiros lugares da
Liga.
JM – Tendo em conta a atual
contenção financeira, foi fácil
construir o plantel?
A.F - Houve uma reorganização no passado e agora tudo
mudou para melhor. Foi fácil.
JM – O clube continua a ceder
jogadores à Seleção Nacional...
A.F. - Sim. Somos das equipas
que mais treina, o desenvolvimento coletivo é enorme e queremos melhorar, por isso os
resultados aparecem.
JM - Qual é a percentagem
de jogadores madeirenses?
A.F. Temos 13. Convidámos

Afonso Franco assume-se como equilíbrio no seio do plantel. O "polícia boma".

atletas que não pertencem ao
clube e que são convidados a
treinar connosco e isso ajuda.
JM- As ondições de treino, são
as ideais?
A.F.- Tentamos que os jogadores tenham todas as condições
e acho que isso acontece.
JM - É fácil ser adjunto tendo
em conta que é ainda muito jovem?
A.F.- Sou o “polícia bom”.
Quando mudo o meu registo os
jogadores assumem o papel com
seriedade.
JM – Em termos de campeonato, alguém consegue parar o
FC Porto?
A.F. - O Madeira SAD. Somos
um “outsider” e queremos catapultar a equipa para outros voos.
É nesse sentido que trabalhamos
todos os dias.
JM – Em termos pessoais, onde
é que eles chegam?
A.F. - Quero ser bom treinador
e estou no sítio certo para aprender. JM

Regressar à Europa é o objetivo “Estar entre os melhores”
odolfo Ferreira é a “cara”
da administração do Madeira SAD no seio do plan-

R

é o seu porto de abrigo.
Paulo Fidalgo gostaria de deixar
o seu nome ligado a um título
da equipa madeirense. «Já fui a
uma final da Taça de Portugal
com este clube e três vezes vicecampeão. Gostava muito de marcar o meu nome com um título.
O sonho está lá», disse. JM

tel.
O responsável diz que o segredo do sucesso advém «do
planeamento que foi feito», sem
descurar o rigor financeiro a
que clube foi sujeito. O desinvestimento feito deu frutos «já
que tudo foi pago antes do ínicio da época» e por isso o clube
está bem «quer financeira, quer
desportivamente». «Há uma
simbiose perfeita entre os acionistas, trabalhamos em perfeita

uís Carvalho é o “capitão”
do Madeira SAD, braçadeira
que ostenta com muito orgulho como fez questão de salientar. «É gratificante ser capitão de uma das melhores
equipas de Portugal. Queremos
ser dos melhores e por isso é
com orgulho que sou capitão
da equipa»
A entrega da braçadeira de
capitão ao guarda-redes do Madeira SAD foi encarada por isso
«com grande responsabilidade,
com alegria e com satisfação».
O andebolista já está na Madeira

L

sintonia», garante aquele responsável, pelo que «o objetivo
a médio prazo passa por regressar às competições europeias». JM

vai para oito anos e nesse sentido encara com naturalidade
a posição que ocupa no seio
do plantel. «Estou cá há oito
anos. Estou neste projeto há
algum tempo, conheço os cantos à casa e por isso sinto-me
madeirense. Estou perfeitamente integrado», garante.
Luís Carvalho traça os grandes objetivos para a época que
passam por «estar entre as melhores equipas de Portugal e
atingir a final four da Taça de
Portugal», assegura o jogador.

JM
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ANDEBOL:
ALEMANHA
BATE SUB-20
mi* A Seleção Nacional de
sub-20 perdeu com a Alemanha, por 20-21, em Mêda, a
abrir oTomeio das 4Nações.A
equipa portuguesa chegou ao
intervalo a vencer, por 11-8, e
no segundo tempo atingiu
logo a maior diferença (12-8),
mas um parcial de 5-0 permitiu aos germânicos virar o
marcador e depois obter uma
vantagem que geriram até final. Hoje, Portugal defronta a
França (20h00), que ontem
bateu a Espanha (30-27).

Página 6

A7

ID: 62599907

09-01-2016

Tiragem: 76768

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,69 x 3,49 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL Na preparação para
o Europeu que começa dia 15, a
anfitriã Polónia venceu (27-23)
o Brasil e a Espanha cilindrou
(32-22) a Suécia. Em Moscovo, a
Rússia ganhou (35-28) à
Holanda e a Argentina superou
(29-28) a Bielorrússia.
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ANDEBOL

Rolando Freitas
queria ganhar
mais jogos
1511 Portugalperdeu três jogos e
somou apenas uma vitória na
preparação para o playoff de
qualificação para o Mundial' 2017, que se disputa em jualio. A participação na Yellow
Cup, com um 49 e último lugar
devido às derrotas frente à Sulça (31-33) e à Áustria (30 -34), e
os dois confrontos particulares
com a Islândia, onde foram divididós os sucessos (32-28e 2526), não deixarampreocupado
o selecionador Rolando Freitas,
que quero apuramento.
"Entrámos no estágio com
=défice de dois ou três dias de
preparação para jogarmos, mas
quisemos tirar o máximo proveito, crescemos e fizemos uma
boa avaliação da equipa, permitindo que haja recursos importantes em junho, de modo a
precaver o risco de ficarmos limitados. Testámos ainda alguns sistemas que nos vão ser
úteis no futuro ,Gostaríamos de
ter ganho mais um ou dois jogos, se fosse possível, mas é
também necessário valorizar o
que fizeram os nossos adversários, que estão mais próximos
do que nós das fases competitivas oficiais", sustentou Rolando Freitas, selecionador nacional, em declarações à assessoria
da Federação (FAP).
Torneio das Quatro Nações
Portugal perdeu (20-21) ontem
com a Alemanha (bronze no
Mundial de juniores) na P ronda do Torneio das Quatro Nações (sub- 20). Já a França,
campeã mundial do mesmo escalão, superou (30 -27) a Espanha. A Seleção defronta hoje
(20h00) os gauleses, na 2' jornada, em Figueira de Castelo
Rodrigo. o a.a.
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CD Mar e Serra aumenta família do andebol
ANDEBOL
á mais um clube no andebol
madeirense. Trata-se do Clube Desportivo Mar e Serra,
que tem como presidente Nélson
Araújo e que irá direcionar as
suas energias para a formação.
De resto, foi mesmo esse o
foco das palavras proferidas pelo
seu líder, no decorrer que uma
apresentação formal, que decorreu nas instalações da Associação
de Andebol da Madeira.
Para oficializar esta parceria,
os representantes de ambas as
instituições assinaram um protocolo de dois anos que garante
o apoio da AAM através da isenção do clube das taxas de inscrição dos seus atletas mais jo-

H

Apresentação decorreu nas instalações da AAM.

vens e a oferta do material desportivo fundamental para darem
início à modalidade de andebol.
Este um incentivo apreciado por
Nélson Araújo, que agradeceu a
disponibilidade revelada.
Emanuel Alves, presidente do
organismo que tutela o andebol
na Região, que fez as honras da
casa acompanhado da sua vicepresidente, Rafaela Fernandes,
congratulou-se pelo surgimento
desta nova coletividade, prometendo apoio e agradecendo a atitude dos seus responsáveis.
Na ocasião, Emanuel Alves
aproveitou ainda para lançar
alguns dados para a mesa e reclamar para as modalidades
amadoras, e para o Andebol em
especial, a importância e reconhecimento que merecem, pelo
trabalho e dimensão conquistados. JM
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Na cidade do Cairo, os angolanos têm quatro jogos de controlo marcados.
Foto: JOSE COLA
Seleção angolana de andebol
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
A seleção angolana sénior masculina de andebol de andebol encontra-se em Marrocos em trânsito
para a cidade do Cairo (Egito), onde inicia no sábado a segunda fase de preparação do campeonato
africano de 21 a 30 do corrente mês.
Depois de trabalhar durante dez dias a componente física e os sistemas defensivo e ofensivo em
sessões bi-diárias, o sete angolano deixou a capital do país na última madrugada com destino à cidade
de Casablanca em trânsito para o Egito, palco da 38ª edição do campeonato africano, local escolhido
para o estágio pré-competitivo.
Na cidade do Cairo, os angolanos têm quatro jogos de controlo marcados, sendo o primeiro já na
próxima segunda-feira, às 14 horas, diante dos egípcios do Al Haly.
Os outros jogos serão frente as formações do Zamalek, também do Egipto, Club African e selecção da
Tunísia.
Angola vai em busca da melhoria do quarto lugar da edição passada, em Argel (2014), e está inserida
no grupo B, com as formações da Tunísia, Líbia, Congo Democrático, Congo Brazzaville e Quénia, com
quem joga na estreia
Composição da seleção: Augusto Dinzeia, Belchior Camuanga, Edvaldo Ferreira, Elsemar Santos,
Gabriel Teca, Geovany Muachissengue, Agnelo Quitongo, Adilson Maneco, Osvaldo Mulenessa, Romeu
Hebo, Sérgio Lopes, Cláudio Lopes, Adelino Pestana, Julião Gaspar, Enio de Sousa, Manuel
Nascimento, Marinha de Guerra e Elias António.
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Associação Desportiva Godim (Andebol)
Peso Régua

Jogos do próximo
fim de semana
09/01/2016 e 10/01/2016
Campeonato Nacional Seniores Masculinos
3° Divisão 1° Fase Zona 1
09/01/2016, Sábado, 17:00 horas - Pavilhão Municipal de Penafiel: CA Penafiel - AD Godim
Iniciados Masculinos - 1° Fase - Grupo A
10/01/2016, Domingo, 15:00 horas - Pavilhão Francisco Holanda Guimarães: CD Xico Andebol - AD Godim
Iniciadas Femininas - 10 Fase - Grupo B
10/01/2016, 18:00 horas - Pavilhão Municipal de Chaves: GD
Chaves - AD Godim

Página 11

A12

ID: 62590339

06-01-2016

Tiragem: 7500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 18,20 x 15,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Godim — Peso da Régua

Campanha de solidariedade
"ser solidário ajude-nos a ajudar"

É com bastante orgulho que enaltecemos o excelente trabalho que esta Associação de Andebol da cidade do Peso da
Régua levou a efeito lançando uma campanha de solidariedade cujo o lema foi:
"SER SOUDARIO AJUDE-NOS A AJUDAR".
Esta campanha decorreu durante os
meses de novembro e dezembro e teve
como principal objetivo ajudar famílias
carenciadas em três concelhos da nossa
região, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua.

É de enaltecer a enorme aderência
por parte da população em geral e em
particular por parte dos pais e familiares
dos atletas do clube na recolha de bens
alimentares, roupas e brinquedos, o que
proporcionou com este pequeno gesto um
Natal diferente e muito mais feliz a estas
três famílias.
Temos também que salientar a preciosa ajuda dos três Municipios, bem como
das equipas da ação social de cada
concelho na identificação e sinalização
das famílias mais carenciadas.

No seguimento da conversa com
os membros da direção da Associação
Desportiva de Godim depois da entrego
dos cabazes às famílias, fica aqui descrito
a enorme satisfação e alegria de dever
cumprido e as palavras unânimes de
todos de que "Como é gratificante ver
o sorriso das crianças com um pequeno
brinquedo e as lágrimas de alegria dos
pais ao receberem os bens alimentares",
ficando desde já a promessa de que para
o ano haverá novamente esta iniciativa.
Paulo Querido
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