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7  -  • PLANTEL 

GUARDA-REDES 
Nome (Clube Anterior) Idade 
Luís Carvalho (Madeira SAD) 38 
Gustavo Capdevile (Madeira SAD) 20 
Pedro Silva (Madeira SAD) 19 
Hugo Freitas (Marítimo) 20 
1.a LINHA 
Pedro Peneda (Suíça) 26 
CENTRAL 
Hug!? Lima (Madeira SAD) 25 
Lourenço Silva (Académico - juvenil) 16 
LATERAIS 
Eikrdy Semedo (Madeira SAD) 30 
Elias António (Águas Santas) 31 
Bruno Landim (Xico Andebol) 25 
Miguel Menezes (Infante - juvenil) 17 
PONTAS 
Ulisses Ribeiro (São Bernardo) 27 
João Miranda (Madeira SAD) 21 
Francisco Martins (Madeira SAD) 21 
Daniel Santos (Madeira SAD) 34 
Tomás Abreu (Marítimo - juvenil) 16 

Ruben Sousa (Águas Santas) 23 
Valter Soares (Belenenses) 20 
João Pinto (Infante - juvenil) 16 
João Paulo (Marítimo) 21 

Paulo Fidalgo (treinador); Afonso Franco (treinador 
adjunto), Frederico Machado (director desportivo) 
e Higino Teles (fisioterapeuta) Madeira Andebol SAD 'versão' 2018/2019 apresentou-se com quatro dos seis reforços. FOTOS ASPRESS 

HANDEBOL 

Madeira SAD quer voltar 
a brilhar além-fronteiras 

REFORÇOS 

ULISSES RIBEIRO 
"Trabalhar para evoluir" 
"Estou muito feliz por estar na 
Madeira e para representar este 
projecto que é muito importante 
em Portugal. Por outro lado é 
uma honra poder trabalhar com 
um dos melhores treinadores 
portugueses, sei que será 
importante para que do ponto de 
vista individual eu possa crescer 
ainda mais como jogador. Temos 
na frente uma época muito 
competitiva, o nosso campeonato 
nacional é forte, estamos na 
Europa e só com trabalho e 
humildade seremos mais fortes". 

PEDRO PENEDA 
"Relançar a carreira" 
"Regresso à Madeira com muita 
vencer de relançar a minha 
carreira no andebol de Portugal. 
Estou grato aos dirigentes do 
Madeira SAD e ao treinador que 
acreditou em mim, por isso 
apenas resta-me dar o meu 
melhor e rapidamente adquirir o 
ritmo necessário. Estou muito 
feliz por este regresso à Madeira 
e ao Madeira SAD. Temos 
objectivos ambiciosos, somos 
uma equipa jovem mas acredito 
que seremos capazes de uma vez 
mais dar muitas alegrias aos 
adeptos do andebol do Madeira 
SAD". 

MADEIRA SAD 
INTEGRA QUATROS 
JOVENS DA 
FORMACÃO NUM 
PROJECTO INÉDITO 

treia no Funchal frente a outro 
candidato ao título o Benfica, isto 
para além das provas europeias e a 
Taça de Portugal. 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Pavilhão do Complexo Despor- 
tivo do Marítimo em Santo Antó- 
nio foi o palco escolhido para o 
início dos trabalhos da equipa do 
Madeira Andebol SAD. A apresen- 
tação oficial será um pouco mais 
tarde tal como nos confidenciou o 
presidente da SAD, Carlos Pereira. 

Ontem, apenas Elias António, 
ainda em Angola pois pertence aos 
quadros do Inter-Clube e Rubem 
Sousa que está ao serviço da selec- 
ção nacional universitária, 'falta- 
ram' à chamada para este primeiro 
apronto sob o olhar atento da di- 

BRUNO LADIM 
"Quero evoluir mais" 
"Estou na Madeira para 
trabalhar com muita vontade e 
crescer como atleta. Estou num 
clube que nos tem habituado a 
projectar jovens e creio que o 
Paulo Fidalgo é o treinador que 
me pode ajudar nesse sentido. Da 
minha parte podem contar 
comigo, com o meu trabalho, 
esforço e tudo o que eu possa 
fazer para ajudar a equipa numa 
época que vai ser longa e vai nos 
pedir muito esforço. Tenho 
consciência das dificuldades mas 
também espero corresponder 
com o meu andebol". 

recção do Madeira Andebol SAD. 
Vontade em vencer e sobretudo 
construir uma equipa capaz de ao 
longo da época dar respostas nas 
diversas frentes competitivas é a 
principal meta de um grupo de 
trabalho que claramente apresen- 
ta uma roupagem nova, com mui- 
tos elementos novos em sectores 
importantes. Paulo Fidalgo volta 
assim a ter a árdua tarefa de cons- 
truir uma nova equipa que repre- 
sente a Madeira e o andebol ma- 
deirense, num grau de exigência 
competitiva muito alto. No cam- 
peonato nacional a primeira prova 
de fogo será em casa do FC Porto, 
logo no inicio de setembro e a es- 

Fazer crescer a equipa sempre 
Paulo Fidalgo neste primeiro 
treino salientou a vontade e am- 
bição do grupo. 

"Em primeiro lugar destacar 
nesta altura de início dos treinos 
a vontade que todos no grupo de- 
monstram em dar o seu melhor 
para sermos uma equipa que re- 
presente a Madeira com brio. 
Agradecer a todos na administra- 
ção o seu trabalho em nos dar as 
condições, resta trabalhar". 

"Equipa merece esta nova aposta" 
Carlos Pereira, presidente do Ma- 
deira Andebol SAD, revelou à re- 
portagem do DIÁRIO que o orça- 
mento para a nova temporada da 
SAD, apesar do enorme esforço fi- 
nanceiro, cresceu um pouco, como 
destacou , justificando desde logo 
esta nova aposta. 
"Todo o projecto pelo trabalho 
que tem vindo a ser feito pelo téc- 
nico Paulo Fidalgo merece ser 
compensado. A equipa por tudo o 
que conseguiu na época passada 

CARLOS PEREIRA 
VALTER SOARES 
"Fazer época positiva" 
"Muito satisfeito por cá estar e 
servir este projecto. Vamos ter 
uma época muito competitiva 
mas acredito que a equipa que 
temos será capaz de saber 
enfrentar as dificuldades. Um 
projecto como o Madeira SAD 
que também representa uma 
Região entrega a cada um de nós 
muita responsabilidade mas 
espero poder contribuir com o 
meu trabalho para que as metas 
propostas sejam atingidas. O 
campeonato não será fácil para é 
para isso que vamos trabalhar". 

onde existem orçamentos bem 
mais elevados relativamente ao 
nosso, o Madeira Andebol SAD 
será capaz de dar uma reposta à al- 
tura da suas responsabilidades. 
Temos o campeonato nacional te- 
mos as provas europeias, não faria 
sentido por tudo , repito o que a 
equipa fez não lá estarmos. Como 
todos sabem o Madeira Andebol 
SAD representa uma Região e nes- 
se sentido entendemos que esta 
aposta tem todo o sentido". 

mas não só tinha de ser de novo 
construída com alguma qualidade. 
A este nível saliento o trabalho 
uma vez mais da equipa técnica o e 
do seu treinador que nos dá garan- 
tias de qualidade e de projectar o 
andebol, da Madeira e do Madeira 
SAD. Estamos muito empenhados 
em continuar a olhar para este 
projecto com muita atenção, vem 
ai uma época onde vai ser exigido 
muito a este grupo mas tenho con- 
sistência mesmo num quadro 
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A Federação de Andebol de
Portugal, a Associação de An-
debol de Viseu e o Município
de Viseu apresentam amanhã,
em conferência de imprensa,
a 20.ª edição do Torneio Inter-
nacional de Andebol de Viseu
destinado ao escalão de senio-
res masculinos.

A sessão está agendada para
as 16h00 e contará com a pre-
sença dos presidentes das en-
tidades organizadoras, no Pa-
vilhão Cidade de Viseu, um re-

cinto que volta a ser palco de
um dos mais conceituados tor-
neio de pré-temporada a nível

nacional e europeu.
A prova viseense disputa-se

nos dias 18 e 19 de Agosto com

a participação de quatro for-
mações: duas nacionais e duas
estrangeiras.

O campeão nacional Spor-
ting e o 'vice' Benfica repetem
a presença do ano passado na
capital da Beira Alta, edição na
qual se classificaram em 3.º e
4.º lugar, respectivamente. 

A estas duas equipas portu-
guesas, a organização decidiu
juntar dois emblemas estran-
geiros, o Chambery (França) e
o Chekhovskie Medvedi (Rús-
sia), sendo que os russos já
participaram no torneio em
edições anteriores. AAP |

Andebol
Torneio Internacional Viseu

Russos e franceses juntam-se
a Sporting e Benfica na 20.ª edição

Torneio apresentado amanhã no Pavilhão Cidade de Viseu

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT
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José Magalhães, diretor-
geral do andebol do FC 
Porto, desviou Díogo Silva 
da música e garante que é o 
melhor da idade dele 

*mo Diogo Silva, teria então 
uns dez anos, estudava músi-
ca. Quando o conheceu, José 
Magalhães viu nele qualida-
des físicas e talento e fez tudo 
até o desviar para o desporto. 
Não foi fácil, mas conseguiu. 
"Com aquela altura, sendo es-
querdino, convenci a mãe a 
deixá-lo jogar. Ela não queria, 
achava que podia estragar as 
mãos, mas lá consegui", recor-
da o diretor-geral do andebol 
do FC Porto, para quem este 
lateral-direito não tem con-
corrência à altura. "Pela des-
treza, pelo físico, pelo talen-
to, pela coordenação e pela 
força, o Diogo Silva é um dos 
melhores do mundo, se não 
mesmo o melhor do mundo 
da idade dele", assegura o di-
rigente, lembrando: "A força 
do andebol está na Europa e, 
sendo assim, depois de ter 
sido o MVP e quase o melhor 
marcador, não tendo sido por 
apenas um golo, para mim é 
claro que é o melhor." 

"Acreditar mais 
nas capacidades 
que tem fará 
dele bastante 
melhor jogador 
e criará condições 
para, num futuro 
curto, ser uma das 
referências 
do FC Porto" 
José Magalhães 
Diretor-geral do FC Porto 

• I  Diogo Silva, lateral-direito do Avanca, foi o MVP e o segundo melhor marcador do 
Campeonato da Europa de sub-20, jogado na Eslovénia, em que Portugal foi quarto classificado 

COMEÇOU DESCONFIADO 
E ACABOU A TOCAR O CÉU 
Nunca um jogador luso 
havia sido considerado o 
mais valioso de um 
Europeu ou Mundial. A 
honra é de Diogo Silva, um 
canhoto de 1,98 metros 
com um remate colocado e 
poderosíssimo 

RUI GUIMARÃES 
••• Da equipa que terminou 
o Europeu de sub-20 em quar-
to lugar, um jogador destacou-
se e já tem lugar na história: 
Diogo Silva é o primeiro MVP 
(Jogador Mais Valioso) portu-
guês numa competição inter-
nacional. O meia-distância foi 
o segundo melhor marcador 
da prova, com 56 golos - mé-
dia de oito porjogo - e com exi-
bições convincentes. "Nunca 
nos damos o devido va-
lor, mas começou a cor-
rerbem desde o primei - 
ro jogo, em que mar-
quei 12 golos, e foram12 
golos à França, que era 
campeã da Europa e do mun-
do. Isso deu-me uma dose 
enorme de motivação", recor-
da o melhor lateral-direito da 
prova, que teve ainda o pivô 
Luís Frade no sete ideal. 

"Apesar de sabermos que 
podíamos ter feito algo mais, 
temos de ter a noção da reali-
dade portuguesa e do que este 
lugarsignifica. Somos a quarta 
melhor equipa da Europa e 
este é segundo melhor resul-
tado de sempre de uma sele-
ção de sub-20 de Portugal, 
depois da medalha de prata no 
Europeu de 2010", diz Diogo, 
referindo-se à geração de Gil-
berto Duarte, António Areia, 
Pedro Portela, Pedro Seabra, 
Rui SilvaouJoão Ferraz, sendo  

que este foi o melhor lateral-
direito nesse Europeu da Eslo-
váquia. 

g 
`Como era 
esquerdino e alto, 
disseram-me para 
ir experimentar. 
Nem sabia o que 
era andebol" 
Diogo Silva 
MVP do Europeu de sub-20 

Com 20 anos, a exemplo, 
também, de outros grandes 
jogadores, como Eduardo Fili-
pe ou Ricardo Costa, o atirador 
começou a carreira no Colégio 
dos Carvalhos. "Como era es-
querdino e alto, disseram-me 
para experimentar. Nem sabia 
o que era andebol, mas fui e 
gostei", conta, continuando: 
"Fiquei a jogar no Colégio até 
aos 16 anos e depois fui para o 
FC Porto onde estive nos ju-
niores e seniores B dois anos e 
meio, o outro meio ano estive 
no ISMAI e agora vou fazer a 
segunda época noAvanca em-
prestado pelo FC Porto." 

(-- ;'iTifAETROS 

Diogo nasceu 

com 56 cm, um 

bebé a quem 

as roupas que 

lhe haviam 

oferecido 

antes de 

nascer não 

serviam 

O canhoto tem 

mais três anos 

de contrato 

com o FC 

Porto, até 

2020/21 

Diogo Silva foi o Jogador Mais Valioso do Campeonato da Europa de sub-zo na Eslovénia 

Voltar ao FC Porto e depois voar 
Diogo Silva, que fez zo anos no passado dia a de julho, 
está agora nas bocas do mundo, depois de ter brilhado 
numa competição onde olheiros e dirigentes das 
melhores equipas do mundo marcam sempre presença. 
No entanto, e apesar de sonhar com altos voos, o meia-
distância de 1,98 metros e los quilos quer ir passo a 
passo. "Desde que cheguei ao FC Porto que comecei a 
pensar em alcançar um bom patamar nesta modalidade", 
revela. "Por agora, com mais motivação depois deste 
resultado e deste prémio, quero continuara trabalhar, 
melhorar, voltar ao Dragão e ter tempo de jogo lá. 
Depois, quem sabe, ir para ligas mais competitivas, 
como a francesa ou a alemã", diz. 

Perfil: Diogo Silva tem 20 anos, feitos 
o a 2 de julho, e é natural do Port 

a. 
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ANDEM,  MADEIRA MD ARRANCA 
COM "BOAS SENSAÇÕES" 
Com a presença do presidente Carlos Pereira 
e dos administradores Rodolfo Ferreira e 
Marco Costa, o Madeira SAD apresentou-se 
ontem e já começou a treinar. Rúben Sousa, 
na seleção universitária, e Elias António, no 
campeonato angolano, só chegarão em 
agosto. "Houve mais uma mudança, deve ter 
sido das maiores, mas tive boas sensações", 
disse o técnico Paulo Fidalgo. -R.G. 

Página 4



A5 Andebol / Angola: Petro encerra fase regular com vitória diante do Progresso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dec2eff7

 
2018-07-31 07:20:07+01:00
 
A equipa sénior feminina de andebol do Petro de Luanda encerrou a fase de grupo do Campeonato
Nacional com vitória diante do Progresso do Sambizanga.
 
A equipa sénior feminina de andebol do Petro de Luanda encerrou a fase de grupo do Campeonato
Nacional com vitória diante do Progresso do Sambizanga por 26-18, numa das partidas de cartaz do
sector feminino, referente ao grupo B.
 
As " tricolores", que apostam na conquista do título, enfrentaram as sambilas, que na jornada anterior
perderam com a Epal por 24-28 e almejavam um triunfo ante um adversário mais compacto.
 
Coube ao Petro sair em vantagem ao intervalo por 14-10, dada a alguma apatia das defensoras
sambilas.
 
Na segunda parte, a pivot do Petro de Luanda, Delfina Mugongo, foi expulsa por agressão a Joyceline
Yanda, do Progresso do Sambizanga, situação que obrigou o técnico das " tricolores" a alterar o
esquema de jogo e a consolidar ainda mais o marcador.
 
Menos eficazes e com precipitação na conclusão das jogadas ofensivas, o Progresso do Sambizanga
viu o seu oponente fugir na marcha do marcador, consolidando ainda mais a sua intenção de vencer o
jogo, pensando também já nos quartos de final.
 
No final da partida, Joana Costa do Petro de Luanda foi a melhor marcadora, enquanto Edith Bunga
destacou-se no Progresso do Sambizanga, com cinco golos.
 
Nos quartos de final, a ter lugar esta terça-feira, o Petro de Luanda, que ficou em primeiro lugar na
série B, vai jogar diante do Electro do Lobito, quarto classificado da série A.
 
Sportinforma / Angop
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