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Encarnados 
regressaram 
ao trabalho 

Quatro reforços e novo treina-
dor no início de 2017/18. Sete jo-
gos particulares agendados 

A apresentação da equipa esta marcada 
para amanhã. ás 12 horas, na Luz. mas o 
Benfica já deu ontem inicio a pré- 
-temporada com os exames médicos de 
manhã e um treino á parte, o primeiro sob 
orientação do novo treinador Carlos 
Resende (ex - ABC) que levou consigo Pedro 
Vieira São quatro os reforços: Pedro Seabra 
e Ricardo Pesqueira que. a exemplo de 
Resende, fizeram o mesmo percurso, João 
Silva (ex-Chambéry) e o regresso do 
guarda-redes Miguel Ferreira (ex- 
-Belenenses), que estava emprestado. 
Mas os ainda juniores Francisco Silva, Drogo 
Valério, Pedro Santana e Gonçalo Nogueira 
(ex -juvenis Alto Moinho) farão também a 
pré-temporada que indui já sete encontros: 
a 5 de agosto com o Belenenses. a 12 
igualmente com os azuis do Restelo e AC 
Fafe, todos na Luz, a 19 e 20 no Torneio 
Internacional de Viseu, primeiro com Águas 
Santas. depois com Sporting ou GOG. a 23 
com o Boa Hora por ocasião do torneio dos 
lisboetas e a 26 com o S. Bernardo também 
para este triangular. 
O capitão João Pais reconheceu: «É esse 
adquirir de conhecimentos novos que nos 
faz ter um bicho maior durante as férias 
São colegas novos, apesar de Ja os 
conhecermos de outros clubes ou 
seleções, mas não deixam de ser novos na 
casa e gostamos de apresentar o Benfica a 
esses atletas e Lambem a uma equipa 
tecnica nova que vai exigir novos 
desafios». Quanto a obietivos, sublinhou: 

concentração que é exigida neste clube 
e máxima logo desde inicio. Aí vai ser 
concentração máxima, ainda mais porque 
temos unia equipa técnica nova que vai 
exigir de nós mais atenção, mais 
concentração». 
Além de Pais, continuam Hugo Figueira. 
Davide Carvalho, Stefan Terzic, Bélone 
Moreira, Paulo Moreno, André Alves, 
Alexandre Cavalcanti. Fábio Vidrago e 
Ales Silva. HUGO COSTA 
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Elite por cá, final na Europa 
Madeira, SAD deu ontem início aos trabalhos para a nova época Treinador Paula Fidalgo 

quer chegar aos seis primeiros no campeonato Sonha com a final na Taça Challenge 

l':IL 'SAN 

por 
ORLANDO VIEIRA 

Madeira, SAD ja começou a trabalhar para a nova temporada do andebol 

O
Madeira SAD iniciou a 
preparação tendo em 
vista a nova tempora-
da. Paulo Fidalgo con-
tinua como treinador 

da formação madeirense num 
plantei com várias caras novas, 
destacando-se desde logo João 
Pinto, ex Sporting e Hugo Lima 
e E1ly Semedo, ambos oriundos 
do Benfica. 

Numa época que marcará ore - 
gresso do Madeira SAD às compe-
tições europeias, nomeadamente 
à Taça Challenge, o técnico dos 
insulares começou por elogiar o 
presidente do Madeira SAD na 
constituição do plantei. «Houve 
um esforço muito grande por par-
te do presidente Carlos Pereira 
para que a qualidade do plantei 
fosse atrativa, que houvesse um 
grande equilíbrio entre as saídas 
e entradas. O Madeira SAD foi 
muito atacado no defeso, perde-
mos alguns jogadores importan 
ires depois de terem efetuado urna 
grande temporada.» 

Quanto às circunstância de o 
plantei para a nova ser mais for-
te que o da época passada, Paulo 
Fidalgo acentuou: «É uma injus-
tiça fazer qualquer comparação 
entre o plantei da época passada 
e o desta época. A equipa da tem 
porada passada trabalhou dez me-
ses para atingir a marca que atin-
giu. Esta ainda não trabalhou um 
minuto que fosse. A equipa de 
2016/2017 jogou ao nível das me-
lhores equipas portuguesas e é, 
por isso, uma injustiça pedir a es-
tes jogadores que façam igual ou 

João Pinto olhou 
pela carreira 

João Pinto, I.' linha que na época 
passada representou o Sporting, é um 
dos principais reforços do Madeira SAD 
para 2017/18. A ida para a Madeira foi 
explicada pelo andebolista de 28 anos 
que confessou não ter sido fácil deixar 
o campeão nacional. «Sai do Sporting 
pois não estava contente com o meu 
rendimento. Tive pouco tempo de jogo 
e precisava de ter mais. Paulo Fidalgo 
falou comigo, gostei do projeto que  me 

foi apresentado e por isso decidi vir. 
Naturalmente que não é fácil deixar o 
Sporting, o campeão nacional Eles vão 
Jogar a Liga dos Campeões, competi-
ção que qualquer jogador ambiciona 
disputar. No entanto, tive de olhar pela 
minha carreira e, por isso, vim para  o 
Madeira.» O. V. 

melhor do que o ano passado. Va-
mos ter de ter tempo para traba-
lhar.» 

Quanto a metas para 2017/2018, 
o treinador do Madeira SAD foi mui 
to claro no que pretende. «Os ob-
jetivos para nova temporada são 
aqueles que foram os da época 
passada e passam por alcançar o 
grupo de elite de modo a dispu-
tar a fase final. Em termos da 
competição europeia, queremos 
ir o mais longe possível. Digo isto 
não de forma superficial. Quere 
mos estar na Europa durante mui-
tas eliminatórias. Aliás, com um 
pouco de sorte no sorteio, quere 
mos chegar, quem sabe, à final. 
Sabemos que muitas vezes a sor 
te nos sorteios define o rumo das 
equipas nas competições. Temos 
esse sonho.» • 

PLANTEL MADEIRA, SAD 
2017/18 

POSIÇÃO  CUJBE ANTERIOR 
GR Madeira SAD 

Gustavo Capdevae GR aerifica 
Pedro Siva GR Madeira SAD (iun) 
'Tiago Ferro PE Belenenses 
João Miranda PE Madeira SAD 
Joao Paulo Pinto Unha SportIng 
Elledy Semedo Unha aerifica 
Oleirsanta Mekrushets LE Arsenal Devesa 
Dlogo Alves LE Madeira SAD 
Pedro Rodrigues LE Madeira SAD 
Fargo Lima CT Benfica 
João Mendes CT Madeira SAD 
Pago Brasão LD Madeira SAD 
Francisco Martins PD Madeira SAI) 
Daniel Santos PD Madeira SAD 
João Gomes PV Madeira SAI) 
João Paulo Freitas PV Madeira SAD ......  ...... .....  ... 
Bruno Moreira PV Madeira SAD 
Bernardo Santos UNI Madeira SAD (Jun) 
Treinador — Paulo Fidalgo 
iLdjusitri — Abano Franco 

NOME  
Luis Carvalho 
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ANDEBOL
| Redacção | 

As equipas do AC Fafe, Arsenal da Devesa, Boa-
vista e Póvoa Andebol vão disputar, nos dias 25, 26
e 27 de Agosto, na Póvoa de Varzim, o Torneio Pó-
voa Andebol, destinado a equipas de andebol sé-
nior masculino.

O torneio disputa-se no sistema todos contra to-

dos a uma volta. Está já previsto o calendário:
Dia 25 de Agosto
19h15 - Póvoa Andebol-AC Fafe.
21h15 - Arsenal da Devesa-Boavista.
Dia 26 de Agosto
17h00 - Boavista-Póvoa Andebol.
19h00 - Fafe-Arsenal da Devesa.
Dia 27 de Agosto
17h00 - AC Fafe-Boavista.
19h00 - Póvoa Andebol - Arsenal da Devesa.

Dias 25, 26 e 26

AC Fafe e Arsenal em torneio na Póvoa
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Xico Andebol, que regressa
na próxima temporada ao es-
calão competitivo mais alto do
andebol nacional, iniciou os
treinos de preparação para
2017/2018.

O plantel, ainda incompleto,
reuniu-se pela primeira vez para
ouvir as palestras do presidente
do clube, Fernando Alves Pinto,
e do novo treinador, Eduardo
Fernandes. Os reforços Gualter
Furtado e Bruno Tavares, que
chegam de Cabo Verde, ainda
não se apresentaram aos traba-
lhos uma vez que estão a ser re-
solvidos problemas burocráticos
que atrasaram a sua viagem para

Portugal.
O treinador, Eduardo Fernan-

des, iniciou a temporada com a
expectativa de “ajudar o clube a
garantir a permanência” no re-
gresso à I Divisão, um objectivo
que no seu entender “pode ser
alcançado com muito trabalho”.
Nesta sua primeira experiência
como treinador principal no es-
calão mais alto, Eduardo Fer-
nandes também pretende "apren-
der e crescer na modalidade".

Por agora, o plantel conta com
os jogadores seguintes:

Guarda-redes: Élcio Fernan-
des; José Carlos Moreira e Luís
Castro

Jogadores de campo: Afonso
Lima, Carlos Abreu, Cláudio
Mota, Francisco Ribeiro, José

Diogo Silva, José Santos, Luís
Pereira, Luís Sarmento, Paulo
Abreu, Ricardo Fortes, Rui Oli-
veira, Manuel Lima (júnior),
João Campos (júnior), Rui Araú-
jo (júnior), Francisco Fernandes
(A.A. Póvoa de Lanhoso), Antó-
nio Salgado (Fermentões), Gual-
ter Furtado (Cabo Verde) e Bru-
no Tavares (Cabo Verde).

José Santos inicia a época com
cinco jogos fora de provas ofi-
ciais, ainda referentes a sanção
para cumprir referente à tempo-
rada anterior. Na jornada inau-
gural do campeonato nacional,
día 2 de Setembro, o Xico Ande-
bol visita o São Bernardo, clube
de Aveiro que se bate igualmente
pelo objectivo de se manter na
I Divisão.

Xico Andebol já trabalha
com Eduardo Fernandes
JOSÉ SANTOS inicia época a cumprir exclusão de cinco jogos por castigo
referente à época anterior.

DR

Plantel do Xico Andebol começou a preparar a próxima época
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CONVOCADOSO primeira li-
nha Ruben Ribeiro e os se-
gunda linha Jenilson Monteiro
e Pedro Pires, trio da Artística
de Avanca, foram convocados
por Nuno Santos para o último
estágio de preparação tendo
em vista a participação no
Campeonato do Mundo de
Sub/19, que decorrerá em Tbi-
lisi (Geórgia).

Almada é, desde ontem, o
quartel general da Selecção
Nacional Sub/19, que ali irá
estagiar antes da partida para
a Geórgia. Nuno Santos selec-
cionou 18 atletas para integra-
rem este estágio, sendo que
apenas 16 jogadores seguirão
para Tbilisi, na próxima sexta-
feira, onde Portugal finalizará
a sua preparação e iniciará a
disputa do Campeonato do
Mundo. Refira-se que Portu-
gal integra o Grupo C, onde

terá pela frente a Argentina,
Brasil, Croácia, Coreia e a Ve-
nezuela. |

Andebol
Sub/19 Masculinos

Trio da Artística
às portas do Mundial

Jenilson Monteiro é um dos
convocados da Artística

D.R.
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Trio da região
entra hoje
em estágio

Francisca Branquinho e Eulália
Silva, jogadoras do Alavarium,
e Leonor Gonçalves, atleta da
Académica de Espinho, são as
andebolistas que representam
clubes da Associação de Ande-
bol de Aveiro e que foram con-
vocadas pelo seleccionador
Carlos Pires para o último es-
tágio de preparação da Selec-
ção Nacional Sub/17, que de-
corre entre hoje e o próximo
dia 10, em Pinhel.

Durante este período de
preparação, que antecede a
partida para Klaipeda, na Li-
tuânia, onde Portugal irá dis-
putar o Campeonato da Eu-
ropa Sub/17 – 2.ª Divisão, a
selecção lusa vai realizar dois
jogos de preparação com a
selecção espanhola. Os dois
encontros, agendados para o
próximo sábado e domingo,
terão lugar nas Astúrias. |

Andebol
Sub/17 Femininos
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Madeirenses apresentaram plantei muito renovado mas com qualidade. FOTOS ASPRESS 

HANDEBOL 

Madeira Andebol arranca 
com expectativas elevadas 

REACÇÕES 

PLANTEL 

ATLETAS  

Nome (antigo clube) Posição 

Luís Carvalho (Madeira SAD) GR 

Gustavo Capdeville (Benfica) GR 

Pedro Silva (ex-júnior) GR 

Tiago Ferro (Belenenses) Ponta Esq. 

João Miranda (Madeira SAD) Ponta Esq. 

Diogo Alves (Madeira SAD) L. Esq. 

Oleksandr Nekrushets (Arsenal Braga) L. Esq.  

Pedro Rodrigues (Madeira SAD) L. Esq.  

Hugo Lima (Benfica) Central  

João Mendes (Madeira SAD) Central  

João Pinto (Sporting CP) 1.a Linha  

Elledy Semedo (Benfica) 1.a Linha 

Diogo Brazão (Madeira SAD)   L. Dir. 

Francisco Martins (Madeira SAD) P. Dir, 

Daniel Santos (Madeira SAD) P. Dir. 

João Gomes (Madeira SAD) Pivot 

João Paulo (Madeira SAD) Pivot 

Bruno Moreira (Madeira SAD) Pivot 

Bernardo Santos (ex-júnior) Universal 

EQUIPA TÉCNICA 

Frederico Machado 

Paulo Fidalgo 

Afonso Franco 

Higino Teles 

Diretor Desportivo 

Treinador 

Treinador Assistente 

Fisioterapeuta 

CARLOS PEREIRA E 
DAVID GOMES 
APADRINHARAM A 
ABERTURA DA ÉPOCA 
DOS MADEIRENSES 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Com alguns adeptos a marcarem 
presença no principal palco do 
andebol madeirense, o Pavilhão 
do Funchal, o Madeira Andebol 
SAD deu oficialmente inicio aos 
trabalhos para a nova temporada 
com a apresentação do plante se- 
guindo de uma breve sessão de 
trabalho orientados por Paulo Fi- 
dalgo. 

Uma apresentação que contou 
com a presença de Carlos Perei- 
ra, presidente das SAD, David 
Gomes, Director Regional de Ju- 
ventude e Desporto além de toda 

■ Elledy Semedo: "As minhas ex- 
pectativas são muita altas. Estou 
muito feliz por cá estar tenho a mi- 
nha família comigo e estou pronto 
a ajudar este projecto. Agradecer 
desde já todo o empenho em von- 
tade em me querem cá. Darei o 
meu melhor para que o Madeira 
SAD consiga atingir os seus objec- 
tivos. Creio que nas provas euro- 
peias o Madeira SAD pode ir longe 
mas para isso temos de trabalhar 
no duro?' 
■ João Pinto: "Estou muito feliz 
por regressar à Madeira e ao Ma- 
deira SAD. Temos muito trabalho 
pela frente mas creio que estão a 
ser reunidas todas as condições 
para que consigamos em termos 
nacionais lutar de igual para igual 
a nas provas europeias ir muito 
longe e dignificar uma vez mais o 
andebol português e madeirense?' 
■ Hugo Lima "Estou muito feliz 
por voltar à Madeira e trabalhar 
com o Paulo Fidalgo, um técnico 
com imensa qualidade e que sabe 
puxar por mim. Vamos dar o nosso 
máximo porque acreditamos que 
temos condições para sermos pro- 
tagonistas na Europa e em termos 
nacionais?' 
■ Luís Carvalho: " É mais um ano 
que temos pela frente. Vamos co- 
meçar do nada praticamente pois 
a equipa é quase toda ela muito 
nova embora com andebolistas 
com muita qualidade. Vamos ten- 
tar integrar todos o mais rápido 
possível e com muito trabalho vol- 
tar a dar muitas alegrias aos nos- 
sos adeptos que hoje já nos fize- 
ram sorrir com a sua presença cá?' 
■ Diogo Alves: "Temos toda a 
consciência de que termos pela 
frente mais um ano duro que vai 
exigir de todos muita competência. 
Tenho a certeza que iremos conse- 
guir atingir os nossos objectivos, 
estamos prontos par dar tudo por 
tudo. Representamos uma Região e 
isso é motivo de orgulho?' 

es estrutura administrativa e téc- 
nica dos madeirenses. A um mês 
do primeiro jogo oficial em casa 
do Benfica, os adeptos madeiren- 
ses puderam ver de perto os seis 
reforços de onde se destaca clara- 
mente os internacionais portu- 
gueses Elledy Semedo, (ex: Benfi- 
ca) João Pinto (ex: Sporting) Hu- 
go Lima (ex: Benfica) Oleksandr 
Nekrushets (ex: Arsenal de Bra- 
ga e ainda Tiago Ferro (ex: Bele-
nenses) e Gustavo Capdeville (ex: 

Benfica). Num grupo onde conti- 
nuam Bruno Moreira, João Go- 
mes, Luís Carvalho, Daniel San- 
tos, todos titulares na época que 
terminou, registe-se sem dúvida 

a presença igualmente importan- 
te de um lote de madeirenses que 
já faziam parte da estrutura e que 
continuam a merecer da equipa 
técnica uma especial atenção. 

O Madeira Andebol SAD, inicia 
pois, uma temporada onde de 
novo a meta está apontada para 
classificar no final da fase regular o 
grupo nos seis primeiros classifica- 
dos e assim, lutar frente aos princi- 
pais emblemas nacionais por re- 
sultados de prestigio. Não menos 
relevante está a aposta europeia 
onde todos acreditam que o Ma- 
deira SAD pode já em Novembro 
em Chipre, inicial um trajecto bo- 
nito na Taça Challenge. 

Paulo Fidalgo feliz com o plantel 
O técnico do Madeira Andebol SAD, 
Paulo Fidalgo considera ser este um 
dos mais aliciantes desafios desde 
que está à frente do comando técni- 
co o dos madeirenses. 

"Acima de tudo neste momento 
que marca o inicio dos trabalhos 
para a nova temporada, deixe-me 
lhe dizer que de facto as expectati- 
vas para esta nova época são muito 
aliciantes. Estamos de novo peran- 
te um desafio enorme, o Madeira 

estamos envolvidos vai requerer 
de todos nós muito trabalho, muita 
dedicação para que uma vez mais o 
andebol da Madeira consiga estar 
num patamar de qualidade e pos- 
samos aproximar a nossa equipa 
em termos nacionais um pouco 
mais dos melhores, daqueles que 
lutam pelo título. O nosso objecti- 
vo claro é lutar por manter a equi- 
pa no grupo A e na prova europeia 
ir o mais longe possível". 

SAD sofreu urna espécie de assalto 
na época passada, perdendo ande- 
bolistas importantes. Esta nova 
época a nossa administração fez 
um excelente trabalho garantindo 
andebolistas de muita qualidade o 
que nos permite assumir que as ex- 
pectativas são muitas. Mas aten- 
ção, para além do plantel que con- 
seguimos reunir, há que trabalhar 
muito, pois o campeonato que ai 
vem e a competição europeia onde 

Página 7



A8

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 24,60 x 7,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70678276 01-08-2017

E lledy Semedo, primeira li-
nha de 29 anos que na época
transata representou o Ben-

fica, foi ontem apresentado ofi-
cialmente como reforço pelo
Madeira SAD, tendo o atleta,
no primeiro contato com os
jornalistas, manifestado total
identificação com os objetivos
que a equipa traçou para a épo-
ca que agora começa. 
Atingir o Grupo A e tentar

melhorar a classificação alcan-

çada na época transata - Madeira
SAD terminou em 4.º lugar no
campeonato nacional - e ainda
chegar o mais longe possível na
Europa, são objetivos que Elledy
Semedo assimilou sem grande
dificuldade e pelos quais pro-
meteu dar o melhor empenho
dentro e fora de campo.
O atleta é apontado como um

dos grandes reforços da equipa
de Paulo Fidalgo, fruto da ex-
periência adquirida sobretudo

nos anos em que representou o
emblema da ‘Luz’. “Aceitei com
muito agrado o projeto que me
foi apresentado”, disse o jogador,
acrescentando que espera fazer
uma boa temporada. 
Como bom conhecedor do

ambiente escaldante do Pavi-
lhão do Funchal, Elledy Semedo
observou que será “especial”
poder viver esses momentos
agora com o apoio dos adeptos.
JM

Elledy Semedo já ‘fala’ à Madeira SAD

O alteta esteve reunido com Carlos Pereira, presidente do Madeira SAD.
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BB1RCA DE CARLOS 
RESIDE COMEÇOU A 1RBNAR 
Foi com um dia completamente cheio que o 
Benfica, sob o comando de Carlos Resende, 
começou ontem os trabalhos. Os encarnados, 
para além dos habituais exames médicos e 
testes fisicos'e de um primeiro treino, 
visitaram o Museu do clube. Carlos Resende 
adiantou: "A impressão dos jogadores foi a 
melhor. Esperamos construir uma excelente 
equipa". —As. 
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IDADE POSIÇÃO CL ) , , - -, •,- •, • • A NTERIO« Tr. Madeira SAD 

...4ils Carvalho 31 ; GR 1,83m 80,81,12 
_Gustavo Captieville 19 GR 1,89m 85.8kg ~Ia 
~reli»   18 ar 1.82m 91, 64( g faiiiiiV-11!. ,_-:. "É tempo de _. lbgio Ferro 
JOart Miranda 

23 PE 
20 PE 

1,87m 80,6kg 
 1,86m 87.2kg 

BeketWill« , 
PAadelreSAD • tratar o 

Neksandr Neknishets 19 1 E _____ 1,97m 93.2kg Arsenal andebol 
_Pedro Rodriques 
Hutio Lima 

29 LE 1,90m 105:g Madeira SAD 
Bentica 

como a 24 C 1,85m 91,6kg 
Joio Mendes 33 C 1,134111 _  101.13kg  Macieira SAD referência 
Joio Pinto 28 U 1,89m 92,2kg Sporting que 
~04_  _ 

Diogcherado 29 U 
28 L O 

 1,86m 96,6kg 
1,86m 93,6kg 

~Oca 
Madeira SAD 

realmente 
_~..111~9 19 PD " 1,?Mn 68,4kg SAsdelreRAD é" 
DardelSantes 33 PD 1,91m 82,4kg  ... MadeiraSAD 

-- iiiiiíaiiiiiiri 24 P 1,97m 109,4kg Madeira IAD Carlos 
eruneAllerelre 32 P 1,87m 92,0kg &ladeira SAD Pereira 
iiiiiiii~litis 17 U 1Y5m 59,4kg IledslreSAD/Jurs Pr. Madeira SAD Trelnadon Pastendalqo Adjunto: Morno Franco Fisioterapeuta:14~ Teies 
Diretor desportiva Frederico Machiado 

Nota:GR - guarda-red" LE - latetakesguerdo. C -central. L 1.)teraRkreito. 
PE - Pcxx.3•1+ Jef da. P- piv <PD-ponta.dkeita;U -universal 

Madeira SAD deu-se ontem a conhecer e o presidente Carlos Pereira esteve junto da equipa 

APRESENTAÇÃO Insulares, que estão de regresso às competições 
da EHF, começaram ontem a preparação para a nova temporada 

Madeira trabalha 
com sonho europeu 
Com a presença de Carlos 
Pereira, cada vez mais 
ligado e próximo da equipa 
de andebol, o Madeira SAD, 
com reforços de peso, 
como João Pinto (regresso) 
e Elledy Semedo, apresen-
tou-se ontem aos sócios 

DROOOPEREWA 

imos A estrutura do Madeira 
SADpara a temporada2017/18 
apresentou-se ontem, permi-
tindo, pela primeira vez, a pre-
sençade sócios e adeptos. Com  
Paulo Fidalgo novamente nos 
comandos da formação insu-
lar, este adiantou que "os ob-
jetivos vão de encontro à mes-
ma linha da época passada, ou 
seja, alcançar ogrupo A, ogru-
po da elite, para jogara fase fi-
nal". Este ano, o Madeira SAD 
irá participar naTaça Challen-
ge, e o já experiente técnico 
deu a entender que os seus 
pupilos têm ordem para so-
nhar. "O objetivo é irmos o 
mais longe possível, sonha-
mos com algumas eliminató-
rias, meias-finais e até, quem 
sabe, uma final", disse Fidalgo, 
sem querer, todavia, entrar 
em euforias: "Os sorteios de-
finem o rumo das equipas." 

Face à questão das garantias 
que o novo plantei fornece -
entre os reforços estão João 
Pinto e Elle dy Semed o -, Pau- 

lo Fidalgo respondeu que "é 
uma injustiça comparar com a 
época passada", explicando: 
"A formação do ano passado 
trabalhou dez meses para atin-
gir o patamar que atingiu. Esta 
ainda não trabalhou um mi-
nuto que fosse." 

O que Paulo Fidalgo não quis. 
deixai passar em branco foi a 
presença dopresidente Carlos 
Pereira. "Houveum excelente 
trabalho do presidente para 
que houvesse um equilíbrio", 
constatou o técnico. 

Já o presidente do Madeira 
SAD espera que "a equipa téc-
nica prossiga o brilhante tra- 

MADEIRA SAD 2017/18 

balho que vem desenvolven-
do e que esta equipa lute pelos 
primeiros cinco/seis lugares". 
Carlos Pereira reconhece as li-
mitações da insularidade e, 
tendo em consideração que a 
equipa vai participar na Taça 
Challenge, e que tal participa-
ção obedece a outros gastos, 
garantiu que o Marítimo, acio-
nista da Madeira SAD, "se dis-
ponibilizou para suportar a di-
ferença". 

Em jeito de conclusão, Car-
los Pereira deixou claro que "é 
tempo de tratar o andebol 
como a referência que real-
mente é". 

"Os 
objetivos 
vão de 
encontro à 
mesma 
linha que na 
época 
passada, 
alcançar o 
grupo A, o 
grupo da 
elite, para 
jogar a fase 
final" 

Paulo 
Fidalgo 
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1 
Estabilidade: Ricardo Vasconcelos já 
acertou a continuidade por quatro anos 

kikmekliin 
Ricardo Vasconcelos, de 33 anos, trabalha para a Federação Inglesa, é treinador 

do Nottingham HC e ainda selecionador A e sub-21 da Grã-Bretanha 

DOS JUVENIS DO PENEDO HO 
A SELECIONADOR BRr1 Ko 

Consciência ditou a carreira 
Filho de um treinador de andebol - Joaquim Vasconce-
los, ainda coordenador técnico do Penedono - Ricardo 
começou a jogar por influência do pai. Era lateral-
esquerdo/central. Depois de brilhar num torneio local, 
foi convidado para jogar no Sporting, aceitou e mudou-
se para Lisboa. Fez apenas um ano no escalão de junio-
res. "Sempre tive consciência do meu valor e sabia que 
havia atletas do meu escalão que tinham mais capacida-
des. Além disso, adorava o treino, o que facilitou a minha 
decisão. Fui para a Guarda, tirei Educação Física, e depois 
fui dar a quem me deu, treinando o Penedono." O resto 
da história já se conhece. 

Na busca de novas possibili-
dades, o técnico português, 
natural de uma pequena 
vila do interior, concorreu a 
um cargo na Federação 
Inglesa através da internet 
e hoje ocupa três cargos 
na Grã-Bretanha 

anianmARAEs 
••• "Sou um sonhador por 
natureza". Assim justifica Ri-
cardo Vasconcelos, 33 anos, 
natural de Penedono, vila do 
distrito de Viseu com cerca de 
1000 habitantes, o facto de ser 
um dos técnicos principais da 
Federação Inglesa deAndebol, 
treinador do Nottingham HC 
e ainda selecionador da Grã-
Bretanha. "Sempre quis pro-
curar novos caminhos e expe-
riências. Tirei todos os níveis 
do curso de treinador que há 
na EHF [Federação Europeia 
de Andebol] e, como a minha 
namorada, que é enfermeira, 
tinha um emprego precário, 
decidimos avançar", conta 
Vasconcelos a O JOGO. "O an-
debol é um mundo relativa-
mente pequeno, mas só para 
quem tem os ouvidos e os  

olhos abertos e eu sempre fui 
procurando", refere o técnico 
para explicar como agarrou a 
oportunidade: "Num fórum 
da internet surgiu um zun-
zum de que havia interesse da 
Federação Inglesa em contra-
tar treinadores e eu concorri. 
Em março de 2013, fui chama-
do para uma entrevista em 
Nottingham, onde cheguei 
sem qualquer conhecimento 
do contexto e auma estrutura 
a que não estava habituado. 
Pediram-me para dar um trei-
no, entregaram-meumafolha 
em branco para escrever o 
meu plano de atividades no 
primeiro ano e depois basea-
ram a entrevista que iam fazer 
à tarde nesse plano de ativida-
des." 

De entre várias dezenas de 
candidatos, os responsáveis 
ingleses reduziramalistaacin-
co e, na manhã seguinte, o téc-
nico português soube que foi o 
escolhido. "Aceitei e a palavra 
ficou logo dada. O contrato foi-
me enviado por email, dias 
depois, quando já estava em 
Portugal a tratar da papelada 
para ir", continua RicardoVas- 

"O andebol é um 
mundo 
relativamente 
pequeno, mas só 
para quem tem os 
ouvidos e os olhos 
abertos e eu 
sempre fui 
prneuranclon 

`Aceitei e a 
ficou logo dada. O 
contrato foi-me 
enviado por email, 
dias depois, 
quando já estava 
em Portugal a 
tratar da papelada 
para ir" 
RiairdoVasconcelos 
Treinador de andebol  

concelos, um "profissional de 
andebol", que, diz, "à escala 
portuguesa" começou por ser 
"responsável porum distrito", 
isto em 2013. "Assim estive até 
ao início deste ano, depois fui 
promovido e, mais uma vez à 
escala de Portugal, agora coor-
deno a Zona Centro, que tem 
cerca de 20 milhões de habi-
tantes". 

Instalado em Nottingham, 
com naturalidade a atividade 
estendeu-se ao clube local e, 
daí, à seleção daGrã-Bretanha.  

"O meu trabalho do dia a dia, o 
quemeépago, com o quevivo, 
e vivo confortável, é pago pela 
Federação Inglesa, depois te-
nho uma posição enquanto 
selecionadornacionalmascu-
lino A e sub-21 da Grã-Breta-
nha, mas aí o nível de paga-
mento não se compara, é algo 
mais baseado em despesas", 
adianta o técnico que conti-
nuará por Inglaterra mais uns 
anos: "Em maio acertei mais 
um ciclo de quatro anos com a 
Federação Inglesa". 

TRABAWAR 
NUM PNS 
DE ANDBOL 
Treinar uma equipa na 
Alemanha, França, 
Espanha e até mesmo em 
Portugal são as próximas 
metas deste beirão 

»o Como bom sonhador, Ri-
cardo Vasconcelos já traçou 
outras metas. "A minhavonta-
de é treinar uma equipa num 
país de andebol, como Alema-
nha, França, Espanha, até Por-
tugal - haja condições para isso 
no nosso país" -, admite o téc-
nico que vive em Inglaterra 
com a namorada, Andreia, e o 
filho, Eduardo, que fez um ano 
no dia 25 de julho. "Gosto do 
que faço e de dar estabilidade à 
minha família e a estabilidade, 
a médio prazo, está aqui", asse-
gura. De resto, fala, com entu-
siasmo, no crescimento da 
modalidade em Inglaterra: "O 
desportoaqui é muitoamerica-
nizado, ligado às escolas e no 
ano em que cheguei, a seguir 
aosJogosOlírnpicos,houve120 
escolas a nível nacional a entrar 
nacompetição, quatroanos de-
pois, tivemos mais de 1500. 
Temos o andebol em franco 
desenvolvimento. Aliás, antes 
de 2013, não havia qualquer 
competição abaixo de seniores 
e agora já há desde os sub-14." 

••• Num país em que o fute-
bol, o râguebi e o críquete mo-
nopolizam as preferências dos 
adeptos, oandebol, aindatotal-
mente amador - "nenhum jo-
gador ganha dinheiro e os trei-
nadores dos clubes têm todos 
um emprego principal", diz 
Ricardo Vasconcelos -, está a 
tentardesenvolver-se. "A ideia 
é atrair mais atletas e para isso 
estamos a tentar que alguns 
clubes de futebol passem a ter 
também andebol. O problema 
é que são clubes de futebol de 
raiz, mas estamos a encontrar 
alguma abertura.As conversas 

\

estão ainda muito iniciais, mas 
parecem no bom caminho", 
rematou o português. —R.a 
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BARU. 

ATENTOS. Equipa ouviu indicações de Carlos Resende 

ÁGUIA REGRESSA COM 

AMB 
Benfica iniciou época 
de 2017/18 com exames 
médicos e o 1.0  treino 
de Carlos Resende 

JOSÉ MORGADO 

fie O Benfica regressou ontem ao 
trabalho na ressaca de uma tem-
porada em que quase todos os ob-
jetivos foram... falhados. As 
águias ganharam a Supertaça, 
mas depois não conseguiram lutar 
por mais nenhuma competição 
interna, precipitando a saída do 
espanhol Mariano Ortega. 

Ontem, na Luz, foi dia de exa-
mes médicos e do primeiro trei-
no, sob o comando de Carlos Re - 
sende, que veio do ABC como ob-
jetivo de levar os encarnados de 
novo à conquista do título nacio-
nal, que 'foge' desde 2008. 

João Pais, capitão do Benfica e 
um dos jogadores que transita da 
última época, acredita no sucesso 
deste grupo. O experiente ponta-
direito apresentou a casa aos no-
vos companheiros. "São colegas 
novos, apesar de já os conhecer-
mos de outros clubes ou de Sele-
ções, mas não deixam de ser novos 
na casa e gostamos de apresentar o 
Benfica a esses atletas e também a 
uma equipa técnica nova que vai 
exigir novos desafios. Vamos, du-
rante o mês de agosto, com calma 
e serenidade, adquirir esses co-
nhecimentos e essa tática que tan-
to o Carlos [Resende] como o seu 
adjunto querem transmitir", as-
sumiu em declarações à BTV. 

Também Pedro Espinha, re-
gressado ao Benfica após dois anos 

NO MUSEU 

Plantei encarnado fez visita 
guiada ao Museu Cosme Da-
mião antes do primeiro treino 
soba orientação do novo técni-
co. Carlos Resende 

emprestado ao Belenenses, fala 
em motivação redobrada. " Volto 
ao Benfica com mais maturidade e 
com a certeza de que vou ajudar os 
meus colegas. Estou muito moti-
vado. O professor Carlos Resende 
veio integrar o Benfica e ouvi falar 
muito bem dele, como também 
dos jogadores novos, portanto a 
motivação está no máximo e va -
mos todos trabalhar para o mesmo 
objetivo", garantiu. 

O primeiro grande teste do 
Benfica versão 2017/18 acontece 
no fim de semana de 19 e 20 de 
agosto, no torneio de São Mateus, 
onde também participam o 
Sporting, o Águas Santas e uma 
equipa dinamarquesa. 

Apresentação do 
plantei amanhã 
Feitos os exames médicos e 
realizado o primeiro treino, 
o plantel de andebol do Ben-
fica, tal como toda a equipa 
técnica, será apresentado 
oficialmente à imprensa 
amanhã, na sala de confe-
rências do Estádio da Luz. 
Não são esperadas grandes 
novidades em relação a jo-
gadores, uma vez que a 
equipa que treinou ontem 
deverá ser aquela que vai 
iniciar o campeonato, no dia 
2 de setembro. 
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INI11~~=1~1=~~ 
MADEIRA SAD 

Fidalgo sonha 
com Challenge 

No dia em que o ex-Benfica, 
Elledy Semedo, foi oficialmente 
apresentado como reforço do Ma-
deira SAD, a equipa fez o primeiro 
treino da pré-temporada e 'mos-
trou-se' aos adeptos locais. 0 téc - 
nico Paulo Fidalgo elogiou o "es-
forço que o presidente Carlos Pe - 
reira fez na construção do plantei" 
e apresentou-se audaz no que 
concerne à Taça Challenge, onde o 
sete da Madeira irá participar: 
"Quem está nesta prova europeia 
tem de ser ambicioso. Por isso, 
quem sabe se não iremos estar nas 
meias-finais ou até quem sabe, 
com um pouco de sorte, chegar à 
final." Os madeirenses consegui-
ram reforços para compensar as 
saídas. Para além de Semedo, João 
Pinto (ex -Sporting), Hugo Lima 
(ex - Benfica), entre outros. o J.M.S. 

F 

PLANTEL PARA sonholl5 
POS. EQ. ANTERIOR 

Luis Carvalho GR Madeira SAD 
G. Capdeville GR Benfica 
Pedro Silva GR Madeira SAD 
Tiago Ferro PE Belenenses 
João Miranda PE Madeira SAD 
Diogo Alves LE Madeira SAD 
01. Nekrushets LE Arsenal Braga 
Pedro Rodrigues LE Madeira SAD 
Hugo Lima C Benfica 
João Mendes . C Madeira SAD 
João Pinto U Sporting 
Elledy Semedo LE Benfica 
Diogo Brazão LD Madeira SAD 
F. Martins PD Madeira SAD 
João Gomes P Madeira SAD 
João Paulo P Madeira SAD 
Bruno Moreira P Madeira SAD 
Bernardo Santos U Madeira SAD 
Treinador: PAULO FIDALGO . 
legenda: GR (guarda-redes), PE• ponta-esquedo, 
PD. ponta-direito, 1E. lateral•esquerdo, LD lateral 
direito, C: central, U Universal, P Pivol 
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Benfica iniciou época de 2017/18 com exames médicos e o primeiro treino de Carlos Resende
O Benfica regressou esta segunda-feira ao trabalho na ressaca de uma temporada em que quase
todos os objetivos foram... falhados. As águias ganharam a Supertaça, mas depois não conseguiram
lutar por mais nenhuma competição interna, precipitando a saída do espanhol Mariano Ortega. Na Luz,
foi dia de exames médicos e do primeiro treino, sob o comando de Carlos Resende, que veio do ABC
com o objetivo de levar os encarnados de novo à conquista do título nacional, que 'foge' desde 2008.
João Pais, capitão do Benfica e um dos jogadores que transita da última época, acredita no sucesso
deste grupo. O experiente ponta-direito apresentou a casa aos novos companheiros. "São colegas
novos, apesar de já os conhecermos de outros clubes ou de Seleções, mas não deixam de ser novos
na casa e gostamos de apresentar o Benfica a esses atletas e também a uma equipa técnica nova que
vai exigir novos desafios. Vamos, durante o mês de agosto, com calma e serenidade, adquirir esses
conhecimentos e essa tática que tanto o Carlos [Resende] como o seu adjunto querem transmitir",
assumiu em declarações à BTV.
 
Também Pedro Espinha, regressado ao Benfica após dois anos emprestado ao Belenenses, fala em
motivação redobrada. " Volto ao Benfica com mais maturidade e com a certeza de que vou ajudar os
meus colegas. Estou muito motivado. O professor Carlos Resende veio integrar o Benfica e ouvi falar
muito bem dele, como também dos jogadores novos, portanto a motivação está no máximo e vamos
todos trabalhar para o mesmo objetivo", garantiu.
O primeiro grande teste do Benfica versão 2017/18 acontece no fim de semana de 19 e 20 de agosto,
no torneio de São Mateus, onde também participam o Sporting, o Águas Santas e uma equipa
dinamarquesa.
 
Apresentação do plantel é na quarta-feira
 
Feitos os exames médicos e realizado o primeiro treino, o plantel de andebol do Benfica, tal como toda
a equipa técnica, será apresentado oficialmente à imprensa na quarta-feira, na sala de conferências do
Estádio da Luz. Não são esperadas grandes novidades em relação a jogadores, uma vez que a equipa
que treinou esta segunda-feira deverá ser aquela que vai iniciar o campeonato, a 2 de setembro.
 
Autor: José Morgado
 
00h24
 
José Morgado
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Por Record
O Benfica regressou esta segunda-feira ao trabalho na ressaca de uma temporada em que quase
todos os objetivos foram... falhados. As águias ganharam a Supertaça, mas depois não conseguiram
lutar por mais nenhuma competição interna, precipitando a saída do espanhol Mariano Ortega. Na Luz,
foi dia de exames médicos e do primeiro treino, sob o comando de Carlos Resende, que veio do ABC
com o objetivo de levar os encarnados de novo à conquista do título nacional, que 'foge' desde
2008.João Pais, capitão do Benfica e um dos jogadores que transita da última época, acredita no
sucesso deste grupo. O experiente ponta-direito apresentou a casa aos novos companheiros. "São
colegas novos, apesar de já os conhecermos de outros clubes ou de Seleções, mas não deixam de ser
novos na casa e gostamos de apresentar o Benfica a esses atletas e também a uma equipa técnica
nova que vai exigir novos desafios. Vamos, durante o mês de agosto, com calma e serenidade,
adquirir esses conhecimentos e essa tática que tanto o Carlos [Resende] como o seu adjunto querem
transmitir", assumiu em declarações à BTV.Também Pedro Espinha, regressado ao Benfica após dois
anos emprestado ao Belenenses, fala em motivação redobrada. " Volto ao Benfica com mais
maturidade e com a certeza de que vou ajudar os meus colegas. Estou muito motivado. O professor
Carlos Resende veio integrar o Benfica e ouvi falar muito bem dele, como também dos jogadores
novos, portanto a motivação está no máximo e vamos todos trabalhar para o mesmo objetivo",
garantiu.O primeiro grande teste do Benfica versão 2017/18 acontece no fim de semana de 19 e 20 de
agosto, no torneio de São Mateus, onde também participam o Sporting, o Águas Santas e uma equipa
dinamarquesa.Apresentação do plantel é na quarta-feiraFeitos os exames médicos e realizado o
primeiro treino, o plantel de andebol do Benfica, tal como toda a equipa técnica, será apresentado
oficialmente à imprensa na quarta-feira, na sala de conferências do Estádio da Luz. Não são esperadas
grandes novidades em relação a jogadores, uma vez que a equipa que treinou esta segunda-feira
deverá ser aquela que vai iniciar o campeonato, a 2 de setembro.
 
00:24
 
por
 
Record
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Madeira SAD arranca a pensar na Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-08-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=147cc719

 
Por Record
No dia em que o ex-Benfica, Elledy Semedo, foi oficialmente apresentado como reforço do Madeira
SAD, a equipa fez o primeiro treino da pré-temporada e 'mostrou-se' aos adeptos locais. O técnico
Paulo Fidalgo elogiou o "esforço que o presidente Carlos Pereira fez na construção do plantel" e
apresentou-se audaz no que concerne à Taça Challenge, onde o sete da Madeira irá participar: "Quem
está nesta prova europeia tem de ser ambicioso. Por isso, quem sabe se não iremos estar nas meias-
finais ou até quem sabe, com um pouco de sorte, chegar à final." Os madeirenses conseguiram
reforços para compensar as saídas. Para além de Semedo, João Pinto (ex-Sporting), Hugo Lima (ex-
Benfica), entre outros.
 
00:49
 
por
 
Record
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