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Benfica, Sporting, FC Porto e Benavente sáo clubes de origem dos reforços

ANTONIO AZEVEDO/AV

BELENENSES
2016/17
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João Moniz
FC Porto
GR
Miguel
....
......... Belenenses
..
Denis liselita
GR
PE
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Filipe Pinho
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Ivo Santos
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João Viegas
FC Porto
Muno Roque
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V Dezembro
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P. Manuel/Benta
Gongrioyafédo LO
Benavente
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Helder Silva
Boa-Hora/Sporting
Nuno Pinto
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P. Manuel/Bentica
Gonçalo Ribeiro Central
Dlogo Domingos Pivot
Boa-Nora/Sporting
Pivot
Belenenses
Carlos Siqueira
Treinador 9 João Florindo h.

Há vida nova no Restelo
Equipa de João Florêncio Jr. conta com 10 reforços e Belenenses aponta a um lugar no grupo
dos seis primeiros que discutirá o título João Moniz e Nuno Roque são destaques
ANDEBOL
ror
EDITE DIAS

começou
ontem a nova época e
João Florêncio Jr tem à
sua disposição 10 caras
novas, prontas para encetar uma viragem no histórico lisboeta. «Foram muito importantes
a estrutura e os atletas que no ano
passado ajudaram a manter o Belenenses naldivisão. Este é um novo
projeto que pretende devolver o clube ao patamar a que habituou os
sócios» , explicou o técnico que che gou ao Restelo em dezembro do ano
passado, quando a equipa seguia
no último lugar. «Temos ambição
para ficar nos primeiros seis lugares do campeonato. Os históricos da
modalidade não podem estar mui to tempo sem ganhar. Temos de gaBELLNLNSES

O

nhar, pode não ser o título, mas te mos de ganhar e encher este pavilhão», justificou.
Entre os reforços, os ex-portis
tas Nuno Roque e João Moniz des tacam-se, ambos, curiosamente,
de regresso a casa. «É um novo ciclo na minha carreira, num clube
que fez um esforço para constituir
um bom grupo, com objetivos cla-

ros , justificou Roque. «Tenho 29
anos e sou o mais velho», brincou
o atleta pronto para colocar ao serviço da equipa a «experiência» que
adquiriu. «Gosto muito de treinar,
estou pronto para trabalhar numa
casa que conheço bem. Claro que
é diferente jogar para ser campeão,
mas gosto de trabalhar e sou ambicioso», prometeu.

Ambição não falta igualmente
ao guarda - redes João Moniz. «Es
tou muito feliz, é um projeto am bicioso, o Belenenses consegue
mostrar que tem força e isso dá se
gurança aos atletas. Objetivos?
Vamos apontar para cima, depois
logo se vê. É viver cada jogo e divertirmo-nos», disse o internacional.

-) CLÁSSICO DE VISEU. O torneio
internacional de Viseu foi ontem
apresentado. A prova que marca a

habitual 'rentrée' do andebol nacional
conta com os três eternos candidatos ao
titulo. No dia 20 Benfica enfrenta os
russos do Chekhovskie Medvedi, ás
15.30 horas, enquanto, duas horas
depois, Sporting, que venceu em 2015, e
FC Porto jogam a segunda meia-final
para decidir quem se apresentara, dia 21,
na final, a partir das 17 horas
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ANDEBOL

Internacionais
na Madeira SAD
O »Campeãs nacionais da Madeira
SAD reforçaram-se com a guardiã
russa Valeria Gorelova (ex-Toglialtti)
e a primeira linha montenegrina
Esma Muratovic (ex-Danilovgrad), a
par da extremo-esquerdo Soraia
Lopes. (ex-Porrino).
H C.

Página 2

A3

ID: 65559026

04-08-2016

Tiragem: 6000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,20 x 8,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
TRÊS REFORÇOS
PARA A SAD FEMININA
A equipa feminina do Madeira SAD, campeão nacional, ultima a constituição do seu plantel para a
próxima temporada. Ontem, divulgou a contratação de mais três reforços:
a guarda-redes russa Valéria Gorelova, a internacional montenegrina
Esma Muratovic e ainda
Soraia Lopes, atleta internacional portuguesa, que
atuava em Espanha, no
Porriño.
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voltou ao trabalho com
seis caras novas e confiança numa boa época

Azuis estão mais
jovens e ambiciosos

João Moniz e Nuno Roque estão de regresso ao Belenenses
João Florêncio Jr. comanda
um grupo jovem, com uma
média de idades de 23 anos.
Nuno Roque, central que
veio do FC Porto, tem 29
anos e é o mais velho do
plantel dos azuis do
Restelo
Illf3UEL 00UVIIIAPEREIRA
*II* Evoluir foi apalavra mais

ouvida no regresso ao trabalho
do Belenenses, que ontem se
apresentou com seis caras novas: Gonçalo Ribeiro, Nuno
Roque, João Moniz, Gonçalo
Valério, João Raquel e Diogo
Simão. Um grupo jovem, com
uma média de idades a rondar
os 23 anos, mas que satisfai
João Florêncio Jr. "No ano passado, o objetivo era a permanência e foi conseguido no final da época. Agora temos de
subir um patamar, porque um
grande clube não pode ficar
muitos jogos sem ganhare sem
encher este pavilhão", analisou o treinador.
Nuno Roque e uma das con-

tratações mais sonantes dos
azuis do Restelo. O central que
veio do FC Porto regressa a
uma casa que bem conhece. "É
um novo ciclo. O clube fez um
esforço para compor um bom
grupo, que, apesar de jovem,
ambiciona chegar alto. Tenho
já muitos anos de andebol e espero ajudar estes jovens", disse
o internacional português.

O Belenenses terminou em 10.°
lugar no
Andeboil na
época
passada

PLANTEL BELENENSES 2016/17
IDADE posiçAo
NOME
Portugal
23
GR
Portugal
Delis riselita
19
GR
João Moniz
21
GR
Portugal
Portugal
27
PE
Filipe Pinho
Portugal
Pedro Pinto
23
PE
Portugal
23
LE
João Raquel
24
LE
Portugal
IvoSantos
LE
Portugal
19
João Vlegas
23
Diogo Domingos
F'
Portugal
Portugal
25
Carlos Siqueira
Portugal
Nuno Rogue
29
C
Portugal
24
c
Diogo Simão
20
Portugal
FábioSenti lu
c
Portugal
Gonçalo Ribeiro
19
c
Portuipd
1D
Héider Silva
19 PO
Portugal
Gonçalo Valério
2Go
23
Portugal
PD
Muno Pinto
Treinador: João Florindo Jr.
Adjuntos: Carlos Jorge
Nota (.,R guarda cies. t.E - lateraiquerdo.0 - centra& LO - lateraldireito. PE - nontà.esaueda-,P - pi‘o5. PD - pontastreita
'Número das camisolas por definir

Miguel Espinha
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ANDEBOL

Belenenses com nove reforços
6111 O Belenenses regressou ontem ao trabalho com o objetivo de
chegar a um nivel condizente com
a sua história. que conta com a
conquista de cinco campeonatos,
quatro t aças e uma Supertaça.
João Florencio, treinador do
clube da cruz de Cristo, está confiante numa boa época: "O objeti vo e recolocar o Belenenses no patamar devido. Conseguimos sal var nos da descida, mas um clube
com o nosso palmares não pode
sem ganhar."
estar muito temposem
O técnico vai contar com uma

tas direitas Nuno Pinto
equipa praticamente
(ex Boa Hora) e Gonça nova, dada a entrada de
lo Valéria (ex - Passos
nove reforços, com noManuel, mas vinculado
mes quase todos ligados
ao Benfica), o lateral -di passagem pelo Reste reito Hélder Silva (ex
lo, como seja o central
juniores do Sporting e
Nuno Roque (ex PC
ainda ligado aos leões), o
Porto), o mais velho (29
João Florêndo
pivó Diogo Domingos
anos) deumplantel com
(ex Sport ing e Boa Hora) e o 1' li
uma média de 23 anos de idade.
O guarda -redesloão Moniz (ex - nha João Raquel (ex - Benavente).
"É um plantei com um perfil di
Águas Santas), os centrais Diogo
Simão (ex -1v Dezembro) e ( ;onça - feren t e do passado. Mas temos es
lo Ribeiro (ex-Passos Manuel, mas tabilidade , num orçamento limitado", finalizou Floréncio. o A.R.
emprestado pelo Benfica), os ixm
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Torneio Internacional de Andebol de Viseu - 2016 com cartel de luxo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

03-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1e0fd604

A competição, que foi hoje apresentada, realiza-se no fim-de-semana de 20 e 21 de Agosto e conta
com a presença do S.L. Benfica, F.C. Porto, S.L. Benfica e a formação russa do Chekhovskie Medvedi.
O XVIII Torneio Internacional de Andebol de Viseu - 2016 foi apresentado esta quarta-feira, no
decorrer de uma conferência de imprensa que teve lugar no Pavilhão Cidade de Viseu e que contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, e do Presidente da
Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada.
Trata-se de uma organização da Associação de Andebol de Viseu e Federação de Andebol de Portugal,
com o apoio institucional da Câmara Municipal de Viseu e parcerias de várias empresas da região.
No seguimento daquilo que tem sido o mote das edições anteriores - ter o melhor Andebol com
equipas de referência nacionais e estrangeiras associado à promoção de Viseu, bem como do Desporto
em geral e do Andebol em particular - este ano o Torneio conta, novamente, com um cartaz de luxo:
três das melhores equipas portuguesas, F.C. Porto, SL Benfica, Sporting CP, a que se junta a formação
russa do Chekhovskie Medvedi (que vai estar, a exemplo do ano passado, na EHF Champions League)
são as equipas que vão dar corpo ao torneio.
Para além disso, Viseu acolhe nessa ocasião mais uma ação de formação de início de época para mais
de 120 árbitros e oficiais de mesa que este ano se reveste de particular importância dada a
implementação de novas regras.
O Torneio realiza-se a 20 e 21 de Agosto, no Pavilhão Cidade de Viseu e a entrada é livre. Para além
disso, os jogos podem ainda ser acompanhados através das transmissões do Porto Canal; BTV,
Sporting TV e ANDEBOL|tv.
Estão reunidos, assim, todos os condimentos para que o Torneio volte a ser um êxito, não só no
aspeto desportivo, mas igualmente no que concerne à divulgação de Viseu , da região, dos seus
produtos e das suas gentes, correspondendo ao trabalho desenvolvido pela Associação de Andebol de
Viseu e parceiros, nomeadamente o Município de Viseu, pelo seu apoio incondicional à iniciativa.
E que no final, todos os que assistiram aos jogos, ao vivo no pavilhão Cidade de Viseu, ou através das
transmissões televisivas, se sintam felizes e satisfeitos por terem acompanhado mais uma boa
realização.
Calendário de jogos - XVIII Torneio Internacional de Andebol Viseu 2016:
Dia 20 de Agosto de 2016, sábado:
15h30 - SL Benfica : Chekhovskie Medvedi
17h30 - Sporting CP : F.C. Porto
Dia 21 de Agosto de 2016, domingo:

Página 6

15h00 - 3º e 4º classificados - equipas vencidas
17h00 - Final - 1º e 2º classificados
18h15 - Encerramento e entrega de prémios
Publicado em quarta, 3 de agosto de 2016
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Nuno Santos, seleccionador

Selecção nacional
Juniores B de Portugal
realizam estágio
em Guimarães para
o Europeu de Sub-18
Regressados de Burgos, Espanha, onde se disputou o Torneio
Scandibérico - no qual Portugal
ficou em segundo lugar, atrás da
Suécia - atletas e equipa técnica
voltam a concentrar-se para um
novo estágio, de 3 a 6 de Agosto,
em Guimarães. A concentração
está marcada para as 12.30 horas esta quarta-feira.
Seleccionador Nuno Santos chamou à selecção 16 atletas.
A última concentração acontecerá a 8 de Agosto, em Almada,
com a equipa lusa a disputar o
primeiro jogo do Campeonato da
Europa de Sub18, na Croácia, no
dia 11 de Agosto.
Portugal está inserido no grupo
D, com sede em Koprivnica, juntamente com as selecções da
Alemanha, Sérvia e Polónia.

Atletas do ABC
André Gomes e
Oleksandr na selecção
Entre os 16 jogadores convocados pelo seleccionador nacional
estão dois atletas campeões do
ABC/UMinho, os laterais André
Gomes e Oleksandr Nekrushets.
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Equipas de Leiria são
vice-campeãs nacionais
de andebol de praia
Rookies Záas, em femininos, e Raccoons D’Areia, em masculinos, foram as equipas leirienses que estiveram na disputa pelo título nacional, mas ficaram-se pela
medalha de prata
ANTÓNIO OLIVEIRA/FAP

Andebol Praia
Nazaré

Chegou ao fim, este domingo,
na Nazaré, a fase final do Circuito Nacional de Andebol de
Praia 2016. Durante a tarde,
disputaram-se as quatro finais
e foram conhecidos os campeões nacionais de Andebol de
Praia 2016.
Foi perante uma grande enchente de público que começou a final de rookies femininos. A Escola de Formação Os Tigres foram mais fortes
que as leirienses Záas e venceu
o jogo por 2-0, com parciais de
22-7 e 17-9 e conquistaram o
primeiro título da tarde, restando à equipa de Leiria o título
de vice-campeã nacional.
Já debaixo de um sol muito
quente, a competição prosseguiu com a final de rookies
masculinos. Depois de uma
primeira parte muito equili-

Prova proporcionou momentos espectadulares

brada, os leirienses Raccoons
D´Areia venceram o primeiro
tempo por 23-22. Os EFE Os
Tigres ganharam a segunda
parte, por 18-14. Com o jogo
empatado, Os Tigres foram
mais eficazes no ‘shootout’ e

ganharam por 6-4, resultado
que atirou os Raccoons D'Areia
para o título de vice-campeão
nacional.
As 2Much4You sagraram-se
campeãs nacionais de masters
femininos, mas a equipa ven-

cedora só foi encontrada nos
‘shootouts’. As Kempa Online
até entraram melhor no jogo,
a ganhar 10-12, mas as
2Much4You ganharam a segunda parte por 19-18. No desempate, também muito equilibrado, as 2Much4You ganharam por 7-6 e fizeram a festa
na praia da Nazaré.E, finalmente, o título de campeão nacional de Masters Masculinos
foi conquistado pelo Vakedo
Gaw/C.Moreira, equipa que
venceu os Os Gordos/Labminho-Clube Naval Leça, no
shootout.
Em relação aos prémios individuais, destaque para a leiriense Joana Oliveira, da
equipa Záas, que recebeu de
Mário Bernardes, coordenador
nacional de Andebol de Praia
da Federação de Andebol de
Portugal, o prémio de melhor
jogadora do escalão de rookies
femininos.|
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Prata para equipas de Leiria no andebol de praia
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Madeirenses iniciaram os trabalhos no complexo do Marítimo em Santo Antõnio. FOTOS HELDER SANTOS/ASPRESS

Expectativas altas no
Madeira Andebol SAD
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnotícías.pt
Estão abertas as 'oficinas' de trabalho do Madeira Andebol SAD em seniores masculinos para a época
2016/2017. Com a presença do presidente do Académico Marítimo
Madeira Andebol SAD, Carlos Pereira e ainda do Director Regional
da Juventude e Desporto, David Gomes, 18 andebolistas iniciaram no
Pavilhão do Marítimo os trabalho de
preparação da nova temporada.
Cincos reforços de onde se destaca
Hugo Rosário ex-Águas Santas e que
já havia tido uma passagem pelo
Madeira SAD, Fábio Magalhães e
Bruno Moreira vindos do Sporting,
Mirza Mimic, sério que actuava no
Atlas da Finlândia e ainda o madeirense Diogo Brasão, ex-Fafe são as
novas caras de um projecto que de
novo volta a ser comandado por

PAULO FIDALGO
CONTA COM CINCO
REFORÇOS DE
REFERENCIA PARA A
NOVA '1'EMPORADA
Paulo Fidalgo, Frederico Machado
director desportivo e Afonso Franco, este como técnico assistente e
com responsabilidades na área do
treino fisico.
Estabilidade foi determinante

Paulo Fidalgo técnico principal
deste projecto fala na estabilidade
que hoje se vive no projecto para o
crescimento da qualidade no plantel.
"Sem dúvida de que esse facto
foi determinante pois só a estabili-

dade nas mais diversas variáveis é
que permitiu à administração conseguir garantir a vinda de andebolistas de referência no andebol de
Portugal", cmçeou por adiantar
"Estamos muito animados para a
nova temporada, pensamos que vamos conseguir construir um projecto válido onde se valorize as competências de todos os jogadores,
tornando a equipa competitiva. Temos uma nova estrutura em sectores importantes, vamos trabalhar
com a mesma determinação para
que o Madeira Andebol SAD seja
capaz de se intrometer em lutas um
pouco mais acima na tabela classificativa. Julgamos que estão criadas
todas as condições nesta fase inicial
da época para que a nossa equipa
volte a ser uma dos protagonistas do
andebol português e consiga deixar
o nome da Madeira vinculado com
qualidade", concluiu
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MIRZA MIMIC
ANIMADO COM O NOVO
DESAFIO
O Sérvio Mirza Mimicx trocou a
Finlândia pela Madeira e espera
corresponder. "Venho para um
campeonato mais competitivo,
para um projecto novo e espero
poder ajudar o Madeira SAD a ser
mais forte nesta nova época".
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FÁBIO MAGALHÃES
FELIZ COM A
OPÇÃO TOMADA
O internacional Fábio
Magalhães trocou o Sporting
pelo Madeira e está feliz pela
opção.
"Foi uma decisão feliz da
minha parte aceitar este
novo desafio na minha
carreira do Madeira Andebol
SAD. As primeiras
impressões são muito
positivas em todos os
aspectos, agora só nos resta
trabalhar para que a nossa
equipa realize uma prova
com qualidade e consigamos
atingir no final da fase
regular a grupo A. Temos
condições para isso".
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V. Gorelova e E. Muratovic na SAD feminina
A formação feminina do Madeira
Andebol SAD garantiu para a
próxima temporada dois reforços de referência no andebol feminino internacional.
Trata-se da guarda-redes russa,
Valéria Gorelova que na temporada passada alinhava no Lada,
conjunto do principal campeonato da Rússia. Com 23 anos, esta
internacional em todos os escalões do seu pais, vem culmatar
uma das principais lacunas no
plantel, que volta a ser comandado pela treinadora Sandra Fer-

nandes.
Também do leste europeu as
madeirenses garantiram o concurso de Esma Muratovic, andebolista com 20 anos e que alinhava no Danilovgrad de Montenegro.
Jogadora internacional pela
Macedónia, trata-se de uma jovem atleta que a técnica do Madeira SAD bem conhece pois enquanto seleccionadora de Portugal, em termos femininos, defrontou a Macedónia onde alinhava Muratovic.

Soraia Lopes regressa

Ainda no que às novidades para o
plantel do Madeira Andebol SAD
para a 2016/2017, registe-se o regresso da internacional Soraia
Lopes para vestir as cores do
campeão nacional.
Soraia Lopes é extremo e será
com alguma naturalidade a substituta de Cláudia Aguiar que deverá fazer uma paragem na sua
carreira por motivos pessoais. Soraia Lopes na temporada passada
alinhou em Espanha ao serviço
do Porrino. H. D. P.

Guarda-redes russa e atleta da Macedõnia rumam ao campeonato português.
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ESPERO GANHAR TROFÉUS NO MADEIRA SAD
Bruno Moreira é um dos melhores andebolistas portugueses da
actualidade. Veio do Sporting e espera ganhar algo no Madeira SAD.
"Venho para um bom projecto, pelo seu treinador pelo prestigio que
esta equipa tem a nível nacional e onde se trabalha bem. Espero
ganhar neste novo desafio troféus pelo Madeira Andebol SAD".
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MUITO SATISFEITO
POR REGRESSAR
Hugo Rosário volta a vestir a
camisola do Madeira SAD e
está feliz. "Muito feliz por
regressar e espero agora com
mais experiência poder se mais
útil à minha equipa".
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Fábio Vidrago (ex-ABC) é uma das caras novas

Andebol do Benfica já trabalha
andebol do Benfica
apresentou ontem
o seu plantel para
a nova época, com
quatro entradas e uma assumida aposta em atletas
da formação, que já constituem mais de metade da
equipa.
Para a formação orientada por Mariano Ortega
entram agora o lateral-direito sérvio Stefan Terzic,
vindo do La Rioja (Espanha), o pivô David Pinto,
ex-Madeira Sad, o ponta-esquerda Fábio Vidrago, que jogava no ABC de
Braga, e o universal João
Ferreira, que se transfere

DM

O

Fábio Vidrago

reira para a posição.
Do plantel que no ano
passado ficou em segundo no campeonato, atrás
do ABC, sai também o pivô croata Dragan Vrgoc.
Nos 22 jogadores do
plantel benfiquista para
a nova época, a aposta na
juventude é muito clara,
com a presença de 11 jogadores com menos de 23
anos e apenas três acima
dos 30 anos.

Supertaça com ABC
do Passos Manuel.
Face às saídas dos laterais-direitos Claúdio Pedroso e Javier Borregan,

a entrada de Terzic acaba
por ser a principal contratação das ‘aguias’, que só
estavam com Belone Mo-

O Benfica, inicia a época dia 27 de agosto, com
a disputa da Supertaça,
com o ABC, em Setúbal.
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Fidalgo “preocupado” do 5.º lugar para cima
Técnico do Madeira SAD está muito safisteito com os reforços que a Administração trouxe para o plantel para fazer face às saídas e
aponta como primeiro grande objectivo da época alcançar do grupo A, que será formado com as seis melhores equipas da fase regular.
ANDEBOL
Raul Caires
desporto@jm-madeira.pt
aulo Fidalgo, treinador do
Madeira SAD, prometeu
ontem uma equipa empenhada em lutar por estar
o mais próximo possível
dos lugares cimeiros do campeonato nacional de andebol, durante
a apresentação do plantel, que
teve lugar no Pavilhão do Marítimo, em Santo António.
O técnico fez questão de enaltecer o trabalho que a Administração da SAD e o seu presidente,
Carlos Pereira, fizeram pelo plantel que vai atacar a próxima época, nomeadamente no capítulo
da colmatação das saídas de atletas de referência, como foi o caso

P

Plantel da equipa masculina de andebol do Madeira SAD apresentou-se ontem no Pavilhão do Marítimo, em Santo António.

de Cláudio Pedroso, que rumou
ao Benfica. Feitas as contas, Fidalgo quer continuar a olhar do
5.º lugar conquistado na época
passada, pelo que aponta como
“grandes obstáculos para subir
na tabela” os quatro primeiros
classificados da época passada:
ABC, Benfica, FC Porto e Sporting.
Tendo em conta a alteração
operada na forma como será disputado o próximo campeonato,
o técnico indicou dois objectivos
na fase inicial da época. Primeiro,
somar “o maior número possível
de pontos para entrarmos no
grupo A [seis melhores equipas
da fase regular] o mais rápido
possível”. Segundo, ao longo desse
trajecto “ir optimizando a equipa
ao máximo” para fazer face às
“mexidas” que ela sofreu fruto
das entradas e saídas de jogadores. JM
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Carlos Pereira lamenta “política de números”
desporto dá muito mais do
que recebe”, defendeu ontem
o presidente do Conselho de
Administração da Madeira SAD,
Carlos Pereira, durante a apresentação do plantel, criticando,
entrelinhas, a decisão do Governo Regional de não apoiar financeiramente a participação
da equipa de andebol masculina
desta sociedade desportiva numa
prova europeia na época que se
avizinha.
Para Carlos Pereira, não se
pode olhar “só para os números”,
mas sim para “o trabalho que é
feito em pelos clubes na forma-

O

ção dos jovens e que a Constituição obriga o Estado a fazer”.
Neste sentido, o responsável pediu para que “não se venda a
ilusão de que os clubes são sor-

vedouros de dinheiro público.
Não é verdade. É mentira”, afirmou, observando que os clubes
têm demonstrado exactamente
o contrário.
Questionado sobre se seria
possível construir a atual equipa
sem o apoio os apoios que o
Governo Regional atribui, Carlos
Pereira respondeu dizendo que
o “Madeira SAD não precisa dessa visibilidade [que a equipa
dá]. A região é que precisa. E se
acha que é uma visibilidade boa
para a Região, deve apoia-la. Se
achar que não interessa, então
não deve apoiar.” JM
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Angola no Rio com "espírito patriótico"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

03-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f386b7a5

O coordenador da subcomissão da Juventude e Desporto da Assembleia Nacional falou sobre a
participação angolana nos Jogos Olímpicos
Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
O coordenador da subcomissão da Juventude e Desporto da Assembleia Nacional (AN), Albino
Carnaval, afirmou terça-feira, em Luanda, que a delegação angolana aos Jogos Olímpicos iniciados
hoje, no Rio de Janeiro, deve encarar o momento financeiro menos bom vigente no país para de forma
patriótica obter uma participação condigna.
Em declarações à Angop, à margem do "workshop" com o tema "Enquadramento Legal e
Organizacional no âmbito da Lei do Desporto e da Lei das Associações Desportivas", sustentou que, tal
como no passado, nos momentos mais difíceis do processo político, os angolanos, sobretudo através
do desporto, elevaram o nome do país em provas internacionais.
Para o também vice-presidente da Sétima Comissão do parlamento angolano, apesar de o andebol
feminino ser o mais referenciado em África, deve-se optar pela sensatez perante a grandeza do
evento, reiterando ser o mais importante assegurar uma representação condigna.
"Temos que ser sensatos e creio que as conquistas e afirmações que já conseguimos, sobretudo em
África ao nível do andebol feminino, devem ser relevadas para aquilo que são os nossos interesses e
almejar o que é razoável, que é ter primeiro uma boa participação, e se tudo correr bem, almejar
depois um lugar ao pódio", defendeu.
Albino Carnaval deixa uma mensagem de encorajamento e de carinho, acrescentando estarem os
angolanos juntos mesmo à distância, quer os deputados, quer a juventude, as mulheres e população
em geral.
Os Jogos Olímpicos iniciaram-se nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, mas Angola entra em cena
apenas sábado, justamente com o andebol feminino, hendeca-campeãs africanas. No dia 10 Antónia
de Fátima "Faya" luta nos -70 kg.
Angola está igualmente representada no evento olímpico com a natação, remo, vela e tiro ao prato.
Conteúdo publicado por Sportinforma
03-08-2016 19:13 O coordenador da subcomissão da Juventude e Desporto da Assembleia Nacional
falou sobre a participação angolana nos Jogos Olímpicos.

Página 20

A21

ID: 65485065

26-07-2016 | Mais Guimarães - O Jornal
Andebol

Tiragem: 5000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,34 x 15,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Xico Andebol pretende
realizar época tranquila
O clube vimaranense, que milita
no segundo escalão nacional,
pretende realizar um campeonato superior ao da época passada, em que foi 13.º e penúltimo classificado, e obter uma
posição tranquila na tabela,
contando, para já, com cinco
reforços, três deles provenientes do AC Fafe e dois jovens
oriundos de Cabo Verde.
Os escolares vão começar a
época mais cedo, em agosto,
com a disputa da liguilha de manutenção na Segunda Divisão, e o
presidente do clube, Alves Pinto,
anteviu essa prova com a crença
de que o conjunto orientado por
Gustavo Castro é suficientemente “competente para se manter”
e para, posteriormente, fazer um
campeonato “melhor do que o
do ano passado”, uma vez que
será formado por “atletas experientes e qualificados”.
O dirigente acrescentou que
a época transata foi a primeira
de um projeto de quatro a cinco anos que prevê uma forte
aposta na formação, que alberga, neste momento, entre
200 a 250 atletas, tanto a nível
masculino, como no setor feminino, em que já há escalões de

juvenis, minis e bambis.
“Vamos sempre procurar o
melhor. Se conseguirmos obter
títulos, é ‘ouro sobre azul’, mas
o importante é que se forme jogadores com qualidade, que se
formem como homens e mulheres capazes de se socializarem
no clube”, reiterou.
Alves Pinto adiantou ainda
que o clube tem, atualmente,
cerca de 350 sócios, um número que, a seu ver, evidencia
o “abandono, nas últimas décadas, do segundo clube mais
representativo da cidade”, e revelou que o projeto atualmente
em vigor na instituição contempla ainda as vertentes patrimonial, com a intenção de melhorar as instalações para dar mais
“conforto” e “dignidade” aos atletas, e financeira, neste momento,
quase limitada ao “apoio escasso” da Câmara Municipal de
Guimarães, em virtude do baixo
valor das quotas dos sócios e
dos donativos concedidos por
patrocinadores, que dificultam
o pagamento dos valores das
inscrições dos atletas da formação, a rondar os oito mil euros, e
de despesas correntes com eletricidade, gás e água. • TMD
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O novo coordenador
da formação da
Associação Desportiva
de Argoncilhe tem
objectivos bem
traçados e total
autonomia – dada pelo
presidente Rogério
Silva – para reformular
o staff do clube. O
envolvimento com o
plantel sénior é pouco,
mas existe.

NelsoN PiNho chega Para
revolucioNar
Marcelo Brito

II DISTRITAL Nelson Pinho assume, já em 2016/17, o cargo
de coordenador e responsável pelo futebol de formação
do Argoncilhe. Na bagagem leva ideias fixas, pretendendo
iniciar uma mudança de paradigma dentro do clube ao
apostar vincadamente na base da formação. Para isso,
conta com a importante parceria com a Escola de Formação André Martins, jogador profissional (ex-Sporting,
vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos), natural de
Argoncilhe.
A ligação de Nelson Pinho ao clube não é de agora. Foi no
Argoncilhe que deu os primeiros passos como treinador
quando tinha apenas 18 anos e há quatro que ajuda o
clube na realização de eventos desportivos. Há três meses, o presidente Rogério Silva convidou-o para o cargo
de coordenador. Nelson Pinho apresentou o seu projecto
e chegou a um entendimento com a direcção. O jovem
técnico fez apenas uma exigência: “Ter total autonomia e
liderar tudo o que envolva o futebol de formação. Estou à
vontade para dizer que o presidente é uma pessoa que
gosta muito do clube, mas prefere dar essa responsabilidade a outra pessoa. Não é qualquer presidente que tem
essa humildade”, iniciou.
Os objectivos para o futuro são, inicialmente, bastante
simples. “Melhorar todas as classificações e aumentar o
número de atletas”, revelou, contando ainda com a parceria da Escola de Formação André Martins que no fundo,
acaba por ser o… Argoncilhe. “É como uma homenagem
ao André que já deveria ter sido feita há mais tempo. Ele
aceitou de imediato e a verdade é que, desde que criámos
a Escola, temos recebido mais crianças. Tem sido um chamariz. O André é uma pessoa que se disponibiliza para
ajudar quando o clube precisa”, esclareceu.

Integrar, desde já, juniores no plantel
sénior

Nelson Pinho pretende potenciar os jogadores da formação do Argoncilhe e para isso o plantel sénior contará com
apenas 18 jogadores. “Queremos que haja espaço para a
participação, quer nos jogos, quer nos treinos, de atletas
juniores”, esclareceu. Apesar de não querer envolver-se
com o plantel sénior, a boa relação que tem com o técnico
Tiago Freitas facilita esta premissa. Nelson frisa o querer
“ficar distanciado dos seniores”, mas revela que “é impor-

tante para o Argoncilhe ficar nos seis primeiros devido à
divisão intermédia a ser criada em 2017/18”.
Para o escalão de Juniores, depois da subida de divisão
na secretaria na época transacta, o objectivo é a manutenção. Sobre os Juvenis, Nelson Pinho considera-os “uma
boa geração”. “Os jogadores são quase todos juvenis
de primeiro ano. Este ano, queremos andar nos lugares
cimeiros, mas em 2017/18 a equipa será muito competitiva
e pronta para lutar pela subida”, apontou. Relativamente
aos Iniciados, o objectivo passa por contratar mais jogadores. “É um escalão que ainda está muito curto em número
de atletas. Este ano não vai haver nenhuma aposta de
subida”, esclareceu.
A grande preocupação de Nelson Pinho passa pela base
da formação do Argoncilhe, que está a receber “cada vez
mais crianças”. “O clube estava muito parado e desorganizado. Quero começar pela base, com miúdos de cinco e
seis anos e que sejam eles a fazer o clube crescer”, afirmou.
Confrontado com a previsão de duração do seu projecto,
Nelson Pinho afirmou “querer deixar um bom trabalho
feito”. “Não sei o tempo que vou ficar neste cargo, mas
quero que quem vier, possa dar continuidade ao projecto.
É desta forma que devemos trabalhar”, objectivou.

Coordenador da formação do
Argoncilhe e… treinador no
Cesarense

Além de assumir o cargo no clube concelhio, Nelson Pinho
acumula funções como treinador dos Juvenis do Cesarense e da equipa ‘B’. Algo que consegue conjugar devido
à permissão de ambos os presidentes. “A permissão
do Cesarense para assumir o projecto no Argoncilhe foi
importante, mas o presidente do Argoncilhe também aceitou que eu continuasse a minha carreira no Cesarense”,
esclareceu. O acumular de três funções diferentes “não é
fácil e vai obrigar a uma grande organização”.
Para Nelson Pinho, o importante no cargo de coordenador
é o facto de poder escolher o staff para a temporada que
se avizinha. “Escolhi pessoas da minha confiança que
permitam, enquanto estiver ausente, ter a certeza que o
trabalho está a ser bem feito. Existem muitos clubes nos
quais os coordenadores não têm a possibilidade de escolher os treinadores que querem. No Argoncilhe tenho total
liberdade e responsabilidade de o fazer e isso vai facilitar
muito o trabalho”, afirmou.

Estreia-se a secção de Andebol

A Associação Desportiva de Argoncilhe está já a realizar
captações para a secção de Andebol. Na próxima época
apenas existirá formação feminina e masculina. “Para já,
estamos a definir que escalões iremos abrir”, disse Nelson
Pinho, antes de revelar que “muito provavelmente o Argoncilhe não entrará em competições em 2016/17”.
Um sucesso na temporada transacta foi a Argoncilhe Cup.
“Organizámos um torneio diferente de todos os que já
houveram. Todos tiveram a oportunidade de jogar futebol,
futebol praia e futsal. Foi bom, mas é um torneio que para
os próximos anos vai ter um enorme potencial”, concluiu
Nelson Pinho.

Nelson Pinho

“Quero
começar pela
base, com
miúdos de
cinco e seis
anos e que
sejam eles a
fazer o clube
crescer”.

Um vasto
currículo aos
29 anos
Nelson Pinho, natural de Argoncilhe, iniciou a sua carreira
como treinador com apenas
18 anos, ao serviço do clube
da sua terra. Seguiu-se o Boavista, e pelas suas mãos passaram as promessas Tomás
Podstawski e João Graça, que
actualmente militam no Porto
B. Deixando os axadrezados,
Nelson Pinho ingressou no Fiães onde permaneceu durante
oito épocas. Pelos fianenses,
conseguiu uma subida de divisão com o escalão de Iniciados.
O bom trabalho foi premiado
e, já no comando técnico dos
Juvenis do Cesarense, voltou
a conquistar nova subida. E
como bom filho à casa torna,
o presidente do Argoncilhe,
Rogério Silva, deposita agora a
sua confiança no jovem treinador para coordenar a formação
da turma concelhia. Além de
coordenador da formação do
Argoncilhe, Nelson Pinho assume em simultâneo o cargo
de treinador dos Juvenis do
Cesarense e da equipa ‘B’ do
clube de Oliveira de Azeméis.
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