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-T,\IWOOL 

Pouca luz, muita esperança 
--> Belenenses apresenta 
equipa para a nova época, 
no Restelo, meio às escuras 

Foi à média luz que o Be-
lenenses apresentou o seu 
plantel na sala de imprensa 
do Estádio do Restelo devido 
a... uma falha de energia que 
afetou as redondezas do Com-
plexo. Constrangimento que 
não inviabilizou a conferên-
cia, iniciada pelo presidente do 
clube, Patrick Morais de Car-
valho: 

«Esta secção tem um his-
torial grandioso em Portugal. 
Em comum com o Futsal te-
mos a excelência da equipa 
técnica. Estamos no bom ca-
minho para atingirmos os 
nossos objetivos, que são o 
playoff A e se entre os seis pri-
meiros classificados melhor. 
Apostamos em muitos atletas 
formados no Belenenses e não 
tivemos de fazer uma renova-
ção na equipa», indicou. 

A continuidade da maioria 
dos jogadores que compu- 

nham o grupo na época pas-
sada foi sublinhada pelo trei-
nador, João Florêncio, que 
transmitiu a sua expectativa 
para a época na disputa do 
Campeonato Andebol 1: «Fo-
camo -nos num projeto de 
continuidade que espero que 
seja prolongado por muitos 
anos. Sabemos que o grupo 
vai responder com a máxima 
honestidade e seriedade. É di-
fícil falar em aposta na for-
mação, mas procuramos fa-
zer o nosso trabalho. 
Atualmente há 'n' jogadores 
portugueses no estrangeiro, 
a contratação de estrangeiros 
não é determinante para nós.» 

O Belenenses apresenta 
apenas um jogador não por-
tuguês no plantel, o guarda-
-redes brasileiro Roney Fran-
zirei (ex-São Caetano, Brasil), 
e conta como principal novi-
dade o internacional Nuno 
Roque, que se encontrava no 
Chartres, de França, cujo re-
gresso foi saudado de forma 
especial. R, B. R. 

ALEXANDRE PONA/ASF 

Azuis do Restelo só têm um jogador não português no plantei 

PLANTEL DO BELENENSES 2018/19 

NUMERO NOME IDADE 
26 
26 

POSIÇA0 CLUBE 
23 Roney Franzini 

Miguel Moreira 
GR 
GR 

São Caetano (Bra) 
Belenenses 16 

21 João Esteves 18 GR Sporting (Jun) 
3 Nuno Santos 25 Ponta Direita Belenenses 

10 Filipe Pinho 29 Ponta Direita/Esquerda Belenenses 
26 Nuno Roque 31 Central Chartres (FRA) 
35 Ricardo Silva 22 Central Belenenses 
31 João Ferreira 25 1.a linha Belenenses 
24 Ricardo Barrão 28 1.a linha Belenenses 
9 Pedro Sequeira 29 1.a linha Boa Hora 
8 Francisco Madureira 18 1.a linha Belenenses (Jun) 

25 Diogo Domingos 25 Universal Belenenses 
30 Fábio Semedo 23 Universal Belenenses 
17 Tiago Serrão 18 Universal Belenenses (Jun) 
80 Nélson Pina 33 Universal Belenenses 
93 Tiago Ferro  25 Ponta Esquerda Benfica 
75 Rúben Gomes 23 Ponta Esquerda Belenenses 
6 Bruno Moreira 34 Pivot Madeira SAD 

Treinador: João Florêncio Página 1
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O ANDEBOL. A Seleção 
masculina de sub-18 perdeu 
com a Noruega (26-28), 
ficando no 2.° lugar do grupo 
L1 do Europeu do escalão, em 
Koprivnica, Croácia. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Avanca visita hoje, a partir das

18 horas, o AC Fafe, em jogo de

serve para a apresentação aos

sócios da equipa de andebol do

clube minhoto. O plantel tem

por base uma proporção elevada

de jogadores que transitam da

época anterior, acrescentado de

alguns reforços, recrutados nas

proximidades geográficas, um

critério que foi tido em conta na

perspectiva da redução de custos

de deslocações, explicou-nos o

presidente do clube. Artur Ma-

galhães olha a manutenção no

Andebol 1 como o objectivo

prioritário. “Querer agora mais

do que isso implica elevar as

nossas expectativas e pode não

correr bem”, comenta.

Olhando à volta da realidade

do seu contexto competitivo, o

dirigente acentua que em Fafe

esta modalidade desportiva está

“bem cimentada e temos mais de

200 atletas nos nossos escalões

de formação”.

Por outro lado, o presidente do

AC Fafe reconhece dificuldades

na composição do plantel, em

larga medida devido à situação

periférica de Fafe relativamente

aos maiores centros urbanos, em

princípio com motivos mais

atractivos para os praticantes de

desporto. Num quadro em que,

só no distrito de Braga, no nível

nacional mais alto volta a haver

quatro clubes, Artur Magalhães

reconhece que se torna cada vez

mais difícil fazer recrutamento,

lembrando que mesmo ao lado,

também o Desportovo da Póvoa

está a pescar aquisições em

águas interiores. 

Assim, explica, os argumentos

do AC Fafe para convencer os

jogadores e treinadores a virem

fixar-se neste território é “eles

saberem que nós, mesmo não

oferecendo remunerações que

outros clubes oferecem, somos

sérios e pagamos”.

Artur Magalhães garante, por

outro lado, que em comparação

com a época passada até vai

conseguir baixar o orçamento,

porque tinha jogadores que se

deslocavam do Porto e agora foi

a outros clubes buscar jogadores

que já viviam em Fafe. Assim,

há poupanças em deslocações

que o a direcção deixa de ter de

suportar, explica.

Ainda segundo o presidente da

do clube, o meio envolvente

continua a apoiar o andebol em

Fafe, sendo a câmara municipal

o patrocinador maior, a que se

junta o tecido empresarial.

Assim, sustenta, o orçamento

para a época que se avizinha tem

sustentação, numa perspectiva

de “contas equilibradas”.

“O plantel, em princípio está

definido, mas haverá uma pala-

vra técnica, pois o treinador co-

meçou a trabalhar a equipa nesta

segunda-feira”, disse.

Adiado o encontro da primeira

jornada com o Fermentões em

casa, o AC Fafe inicia época à

segunda jornada, a 8 de Setem-

bro, na visita ao Boa Hora.

AC Fafe apresenta-se hoje 
em amigável com Avanca
PLANTEL MANTÉM GRANDE PARTE dos jogadores que garantiram a
manutenção no Andebol 1. Presidente garante redução de custos.

Posição Clube anter ior
Guarda-redes
Nuno Silva Fafe
Nelson Reyniel Fafe
João Carvalho Fafe
Central
Tiago Gonçalves Fafe
Mário Pereira Fafe
Lateral  esquerdo
Paulo Vinicius Fafe
João Freitas Fafe
Tiago Ventura Fafe
Gualther Furtado FC Porto
Lateral  direi to
Tiago Silva Fafe
Vasco Santos Fafe
Ponta esquerda
Luís Nunes Boa Hora
Eduardo Sampaio Fafe
Ponta direi ta
Admilson Furtado Avanca
Ivo Silva Arsenal Devesa
Pivot
João Afonso Fafe
Virgílio Pereira Fafe
Eduardo Mendonça FC Gaia

Equipa Técnica
Victor Tchikoulaev (tr. principal)
Armando Pinto (treinador adjunto)
Hugo Silva (treinador adjunto)

Fernando Vieira
José Fernandes
Luís Oliveira
Artur Magalhães (presidente)

2018/2019PLANTEL

Paulo Vasconcelos (médico)

Dirigentes

DR  

Artur Magalhães, presidente do AC Fafe

Departamento Clínico
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Novo treinador

Victor Tchikoulaev:
“agradou-me ver 
os jogadores com
muita vontade 
de trabalhar”
“Só ainda vi os jogadores nos
dois treinos segunda-feira mas
agradou-me muito ver a muita
vontade que mostraram de
querer trabalhar, uma postura
que queremos manter”, disse
Victor Tchikoulaev, ontem, ao

Correio do Minho. 

O novo treinador do AC Fafe

chegou de um período em An-

gola e, explicou, “com muito

interesse de voltar a treinar no

andebol português”.

“O meu interesse de voltar a
Portugal coincidiu com um
convite do presidente do Fafe
me dirigiu. Aceitei com muito
gosto e orgulho ir treinar um
clube onde já tinha passado
como jogador”, disse o antigo
primeira linha do ABC e da
selecção nacional. Explicando
o rumo que está a seguir como
treinador, vincou que após a
conversa com o presidente do
clube, ficou entusiasmado
com o projecto. “Vou colocar
ao serviço deste clube todas as
minhas capacidades”, realçou
ainda.

DR  

Tchikoulaev, treinador do AC Fafe
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ANDEBOL
| Redacção| 

Equilibrar finanças, aumentar o

número de sócios e praticantes

são objectivos da nova direcção

do Clube Desportivo Xico An-

debol tomou posse na passada

segunda-feira. 

A sessão simbolizou, como

afirmou o novo presidente da di-

recção, Diogo Leite Ribeiro, “o

início de um novo ciclo”. 

Segundo aquele responsável,

ao nível financeiro o principal

problema do clube é “angariar

receitas correntes capazes de co-

brir despesas correntes”. 

Nas despesas correntes, vincou

a despesa do pavilhão. Anga-

riando o maior número de sócios

e vendendo publicidade valori-

zando a boa localização do pavi-

lhão, disse, pode permitir equili-

brar o orçamento, e fazer “uma

gestão suave e sem grandes so-

bressaltos”. Chegar aos mil só-

cios e aumentar o número de

praticantes da modalidade são

medidas em projecto. 

Diogo Leite Ribeiro procura equilíbrio financeiro, aumentar receitas e número de praticantes

Direcção do Xico toma posse

DR  

Momento da posse dos órgãos sociais do Xico Andebol
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De 24 a 26 de agosto

Torneio de andebol
na Póvoa de Varzim
O Póvoa Andebol/ Bodegão organiza o 2.º Tor-
neio de Verão de seniores masculinos, de 24 a 
26 de agosto, no Pavilhão Municipal da Póvoa 
de Varzim.

AC Fafe, Ginásio de Santo Tirso, Boavista FC e 
Póvoa Andebol são as equipas convidadas a par-
ticipar no torneio, que se disputa no sistema to-
dos contra todos a uma volta.

O calendário:
1.ª jornada (24 ago)
19h15 – Póvoa Andebol-AC Fafe
21h00 – Gin. Santo Tirso-Boavista

2.ª jornada (25 agost)
16h30 – Boavista-Póvoa Andebol
18h30 – AC Fafe-Gin. Santo Tirso

3.ª jornada (26 ago)
16h30 – AC Fafe-Boavista
18h30 – Póvoa Andebol-Gin. Santo Tirso
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andebol: Campeonato da europa sub-19

Portugal perde 
com Noruega
A seleção portuguesa de andebol de sub-18 per-
deu ontem com a Noruega, por 28-26, para a 
ronda intermédia do Campeonato da Europa, a 
decorrer até domingo na Croácia.

Portugal, afastado da disputa dos primeiros 
oito lugares, chegou ao intervalo a perder por 
três (14-11), após recuperar de uma desvantagem 
de cinco, e voltou à decisão do jogo aos 26-26, 
com um parcial de três golos consecutivos, mas 
o triunfo por dois golos acabou por cair para o 
lado da Noruega (28-26).

A seleção portuguesa, que perdeu para a No-
ruega a liderança do grupo intermédio um, de-
fronta hoje a Roménia, numa partida marcada 
para as 14h30 locais (13h30, horas de Lisboa).

Portugal segue na segunda posição do grupo, 
com os mesmos dois pontos de Israel, e a dois da 
líder Noruega. A seleção da Roménia é a última 
classificada ainda sem qualquer ponto.

O grupo intermédio um irá cruzar com o 
dois no ‘play-off’ para decidir a classificação fi-
nal entre o nono e o 16.º lugares. O grupo dois é 
liderado pela Rússia (quatro pontos), seguido da 
Hungria (dois), Eslovénia (dois) e Polónia (zero).
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Andebol de rua junta 
jovens em Vila do Porto

Numa parceria entre a Associação 
de Andebol da Ilha de Santa Maria e 
o município de Vila do Porto, reali-
zou-se a primeira edição do “Street 
Handball”, no âmbito das festas de 
15 de Agosto.

A prova de andebol de rua teve 
lugar ao ar livre, na estrada princi-
pal de Vila do Porto, e contou com a 
participação de cerca de trinta jovens 
andebolistas marienses.

Os atletas marienses aderiram à 
iniciativa formando seis equipas, de 
várias idades e, após três horas de 
competição, venceram os atletas mais 
jovens: a equipa “Canal Panda”.
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SIJB-18 
PERDEM MA alo/0A 
A seleção de sub-18 perdeu 
com a Noruega (28-26) na 
ronda intermédia do Euro-
peu, a decorrer na Croácia. 
Portugal, que segue na segun-
da posição do grupo, em igual-
dade pontual com Israel, e a 
dois pontos da líder Noruega, 
defronta, hoje, a Roménia, 
última classificada. Este gru-
po cruzará como grupo lide-
rado pela Rússia no play-off 
que define a classificação en-
tre o nono e o 16.° lugares. 
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Portugal perde 
com a Noruega 

Num jogo a con-
tar para a ronda intermé-
dia do Campeonato da Eu-
ropa de andebol, a decor-
rer até domingo na Croá-
cia, a seleção portuguesa 
de sub-18 foi derrotada 
pela da Noruega, por 28-
-26. Hoje, Portugal de-
fronta a Roménia, última 
clássificada do grupo. 
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ANDEBOL. A Seleção sub 18 
perdeu com a Noruega, por 28 -
26, para a ronda intermédia do 
Europeu, na Croácia. Portugal 
segue em 7' do grupo, com os 
mesm( ›s dois pontos de Israel, e 
a dois da líder Noruega. 
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A seleção portuguesa de andebol de sub-18 perdeu hoje com a Noruega, por 28-26, para a ronda
intermédia do Campeonato da Europa, a decorrer até domingo na Croácia.
 
Portugal, afastado da disputa dos primeiros oito lugares, chegou ao intervalo a perder por três (14-
11), após recuperar de uma desvantagem de cinco, e voltou à decisão do jogo aos 26-26, com um
parcial de três golos consecutivos, mas o triunfo por dois golos acabou por cair para o lado da Noruega
(28-26). A seleção portuguesa, que perdeu para a Noruega a liderança do grupo intermédio um,
defronta na quarta-feira a Roménia, numa partida marcada para as 14:30 locais (13:30, horas de
Lisboa). Portugal segue na segunda posição do grupo, com os mesmos dois pontos de Israel, e a dois
da líder Noruega. A seleção da Roménia é a última classificada ainda sem qualquer ponto.  O grupo
intermédio um irá cruzar com o dois no 'play-off' para decidir a classificação final entre o nono e o
16.º lugares. O grupo dois é liderado pela Rússia (quatro pontos), seguido da Hungria (dois),
Eslovénia (dois) e Polónia (zero).
 
Lusa
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