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Andebol

Paulo Faria convidado
para treinar Belenenses
DM

 José Eduardo
O bracarense Paulo Faria
recebeu, ontem, um convite
para assumir o comando técnico da equipa de andebol do
Belenenses, e hoje mesmo vai
dar a resposta aos responsáveis do clube lisboeta.
Depois de três anos à frente do Águas Santas e dois e
meio no Sporting, Paulo Faria
é um treinador “com mercado”
e daí que o Belenenses se tenha decidido pelo seu nome
para assumir o comando da
sua equipa.
De momento, a única questão que se põe sobre a mesa
são razões familiares porque,
no restante, Paulo Faria diria
desde já que sim.
«É um bom clube, um clube
histórico, com nome no andebol e onde um treinador tem
condições para trabalhar, mas
ainda não dei a resposta porque há questões que tenho
que ponderar», disse Paulo Faria ao Diário do Minho.
E uma dessas questões
prende-se com a família. É
que neste momento Paulo Faria está, precisamente, a fazer
a mudança para Braga, depois
de nos últimos anos ter vivido em Lisboa, e essa poderá
ser a principal questão.

Bracarense Paulo Faria pode regressar ao banco

«A minha esposa tem compromissos profissionais em
Braga e os meus filhos também
vão ficar cá. Por isso, ainda não
decidi se assumo o projecto
ou não», acrescentou.
Certo é que Paulo Faria vai
reunir hoje com aquele que
poderá ser o seu adjunto e,
tomada a decisão, comunicá-la-á aos responsáveis do Belenenses.
«Se fosse só pelo andebol
e por treinar, o convite esta-

va desde já aceite, porque é
disso que eu gosto e o andebol faz parte da minha vida»,
disse.
Com muitos anos de ABC,
enquanto atleta, Paulo Faria
rumou depois ao Sporting
onde esteve algumas temporadas, vinculando-se posteriormente ao Águas Santas, onde terminou a carreira de jogador e iniciou a de
treinador.
De resto, Paulo Faria está

habilitado a treinar qualquer
equipa, uma vez que nunca
descurou a sua carreira de
treinador e foi frequentando
os respectivos cursos. De resto, ainda este ano, esteve em
Portimão, num curso de treinadores, aquando da disputa
da Supertaça.
No meio de tudo isto,
diz, «fico satisfeito e honrado pelo convite e nas próximas horas direi se aceito
ou não».
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • 1.ª Jornada da Liga Zon Sagres:
Benfica-Gil Vicente, 20h45, Estádio da Luz (TVI). •
Treino do Nacional, 10h30, Choupana. • Treino do
Marítimo, 10h, Camacha. • Madeirense Alex integra a Selecção Nacional que participa no "Mundial" de Sub’20, na Colômbia, até dia 20. •
"Summer Camp" - mega-campo de férias destinado a jovens com idades entre os três e os 15
anos, na Choupana. • Campo de Férias "Milan
Calcio Clinic", no Centro Desportivo da Madeira,
na Ribeira Brava, até dia 31. ANDEBOL • Os árbitros madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte
Santos no IV Campeonato do Mundo de Sub-19,
na Argentina, até dia 20. CICLISMO • Rui Costa,
ciclista português profissional da Movistar, está
de férias na Madeira. • 73.ª Volta a Portugal em
Bicicleta, até segunda-feira. SQUASH • Inscrições para o Torneio Internacional da Madeira de
2011, até dia 10 de Setembro. GOLFE • O madeirense Nuno Henriques no Norwegian Chal-

lenge (Noruega), até domingo. DIVERSOS • 16.ª
Edição das Férias Desportivas de Santana, pelo
CDR Santanense, até 2 de Setembro. • Campo
de Férias da APEL, 2.º período, até dia 25. • "Férias no Golfe", no Campo do Palheiro, até dia 2 de
Setembro. • "Férias Curtidas 2011", pelo Centro
Cultural e Desportivo Luís de Camões, até dia 4
de Setembro. • 3.ª edição "Água de Pena Férias
Jovens", para jovens dos 6 aos 13 anos, no Parque Desportivo de Água de Pena, até dia 31. MADEIRABOL • Treinos de captação de novos praticantes nos campos do Balnear do Lido,
16h/18h. BADMINTON • Seis madeirenses integram 1.º Estágio Nacional da época no CAR das
Caldas da Rainha até hoje. AQUATLO • Inscrições para o IV Aquatlo de Santa Cruz, a ter lugar
a 21 deste mês. VOLEIBOL • Selecção Nacional
prepara os jogos do "play-off" da Liga Mundial,
frente à China, até hoje. TÉNIS-DE-MESA •
João Reis (CSD Câmara de Lobos) no estágio da

ETTU, na Hungria, até amanhã. • Inscrições para
o "Open Internacional Sá", no Hiper do Estreito,
até dia 28. • Ricardo Faria (CD São Roque) num
"Training-Camp", em El Salvador, até dia 19.
JUDO • Leandra Freitas, Inês Lopes e Andrei
Veste no estágio de preparação para o Mundial
Sénior e Europeu Júnior, em Anadia, até hoje.
PADEL • Torneio pela Câmara de Machico, no
Parque Desportivo de Água de Pena, das 14h às
18h. CANOAGEM • David Fernandes, Helena
Rodrigues e Joana Sousa (Naval do Funchal) em
Estágio Nacional da Selecção Sénior, que prepara
o "Mundial". VELA • A Marina da Quinta do
Lorde, no Caniçal, acolhe a Regata “Clipper
Round the World”, até hoje. Largada rumo ao Rio
de Janeiro, às 16h. • Regata "Caniço Shopping"
(Santa Cruz/Porto Santo/Santa Cruz), 1.ª etapa,
com largada (20h) de Santa Cruz, até segundafeira. • Madeirense João Rodrigues em Weymouth (Inglaterra), até segunda-feira.
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Xico reabriu “oficina”

Carlos Gomes
TEXTO

Sérgio Marques Santos
FOTOS

Na passada 2ª feira reabriu a “oficina” do Xico
Andebol com vista à participação no Campeonato
Nacional de Andebol –
Andebol 1. E, mais uma vez,
o técnico Nuno Santos vai
ter o hercúleo trabalho de
“fazer” uma equipa, dado
que, da época transacta, apenas lhe sobraram “2,5” atletas (Ricardo Castro e Pedro
Correia e ainda o júnior
João Baptista que, na época
passada, já actuava com alguma regularidade na equipa principal).
Foi, assim, mais uma “debandada” quase geral fruto de
vários factores, tais como o
abandono definitivo da modalidade por parte de alguns
atletas, na transferência de
outros para outros clubes,

mas, principalmente, o facto
de o clube vimaranense ter
resolvido este ano simplesmente deixar de pagar qualquer tipo de subsídio.
Esta situação, que não é
virgem no clube (aqui há alguns anos atrás aconteceu
uma situação semelhante em
que “sobraram” apenas curiosamente Pedro Correia,

Nuno Silva e o então treinador-jogador
Victor
Tchikoulaev), obriga o técnico a montar toda a estrutura de uma equipa com os
“custos” desportivos que tal
implica. No entanto, Nuno
Santos já está habituado a este
tipo de desafios e, seguramente, irá conseguir “montar” uma equipa que permita

atingir o objectivo pré-definido: a manutenção.
Já dissemos que o plantel
da equipa vimaranense sofreu, em relação à época
transacta, uma autêntica razia
sobrando apenas um guardaredes (Ricardo Castro), um
ponta direita (Pedro Correia) e um pivot (João
Baptista). Para colmatar as

saídas dos restantes jogadores
os responsáveis da equipa
vimaranense conseguiram o
regresso de 4 atletas que foram
formados ou já jogaram nos
seus quadros (Gustavo Castro
(ex - Madeira SAD), Luís
Sarmento (ex - Ac. Porto), João
Gonçalves e Paulo Fernandes
(ex – A.C. Fafe), promoveram
3 Juniores (José Santos, João

Baptista e João Martins) e
foram recrutar 6 novos
atletas: Duarte Silva e
Hugo Fernandes (ex – A.C.
Fafe), André Caldas e
Miguel Queirós (ex – MB
Colégio 7 Fontes), Nuno
Gomes (ex – Callidas
Clube) e Jaime Barreiros
(ex – ABC).
Sendo que alguns destes atletas têm provas dadas (casos de Gustavo Castro e Jaime Barreiros), não
deixa de ser um risco formar uma equipa tão heterogénea, pese embora a
experiência da maioria dos
“novos recrutas”. No entanto, Nuno Santos já provou que consegue fazer
“omeletas sem ovos”.
Como tal, há que confiar e
esperar para ver…
Na “apresentação oficial”, realizada na passada
2ª feira, como acima referimos, ouvimos alguns dos
protagonistas
da
cerimónia, cujas declarações vamos passar a tentar
transcrever:

António Xavier:

Nuno Santos:

O Presidente do clube,
António Xavier, depois de
ter feito algumas referências à situação do clube,
fruto da situação económica do país, dirigiu-se
aos seus atletas referindo
o seu amor à modalidade,
realçando que “apesar de
serdes 100% amadores, não
tenho dúvidas de que ireis ter

O técnico vimaranense
foi peremptório: “Os objectivos a que nos propomos são claramente a manutenção até porque
vamos ter que formar de novo uma
equipa dado que apenas nos sobraram 2 jogadores da época passada.
Sabemos de antemão as dificuldades que vamos ter mas parece-nos
que este grupo de jogadores nos vai
permitir formar uma boa equipa, que nos leve a fazer um campeonato
interessante”. Instado sobre as dificuldades acrescidas que esta
situação lhe poderá aportar, o técnico do Xico não teve dúvidas: “Naturalmente que esta situação nos trás problemas acrescidos.
No entanto, estou esperançado em conseguir conjugar a veterania com a
juventude, de forma a conseguir criar um grupo forte, pese embora o
espaço de tempo ser pequeno”.

“Apesar de serdes 100% amadores,
“O nosso objectivo é
não tenho dúvidas de que ireis ter um
a manutenção”
comportamento de autênticos profissionais”

Gustavo Castro:

um comportamento de autênticos profissionais” revelando, assim, a sua esperança
numa época que não
desprestigie o passado do
Xico Andebol.
Falou ainda para os órgãos de comunicação social pedindo-lhes um maior acompanhamento das
actividades do clube.

Pedro Correia:

“Ser capitão desta
É estranho ser um
equipa é uma honra” dos 2 “sobreviventes”

Depois de cerca de 10
anos a representar outros
emblemas o “capitão”
Gustavo Castro regressa
à sua casa e não nega os
sentimentos que vive:
“Naturalmente que, depois de
10 anos de ausência, e no regresso à minha casa é uma
honra ser considerado como
capitão desta equipa. Penso que
ainda posso ser uma mais-valia, dado que fisicamente estou
bem e animicamente não poderia estar melhor”. Questionado sobre as dificuldades que esperam a equipa no Andebol 1, o
capitão “canarinho” não teve dúvidas: “Naturalmente que não
vai ser fácil. No entanto estou convencido que vamos conseguir o
objectivo da manutenção e espero que consigamos os pontos necessários
rapidamente”.

Questionado sobre a
situação de ser um dos 2
sobreviventes, o ponta do
Xico foi sincero: “Naturalmente que é estranho começar uma época com apenas um
dos meus colegas da época passada. No entanto, muitos dos
meus novos colegas são de
Guimarães, já jogamos juntos
e penso que vamos conseguir
construir um bom balneário, o
que é fundamental para uma
boa época”. Perguntado sobre se esta época vai ser mais difícil, o atleta de Guimarães não teve dúvidas: “Todas as épocas
são difíceis e esta não vai fugir à regra. Já o ano passado era difícil e,
apesar de termos querido ter uma época mais calma, conseguimos alcançar os objectivos. Espero ter este ano uma época mais tranquila, apesar
de todas estas vicissitudes.

Plantel 2011/12
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Vitória apresenta
equipa sénior na quarta

O departamento de andebol do Vitória Futebol clube vai apresentar na
próxima quarta-feira, a partir das sete horas da tarde, no Pavilhão
Antoine Velge, a equipa de seniores que vai disputar o Campeonato
Nacional da II Divisão sob a orientação técnica de Ricardo Palma.
Nuno Soares será o dirigente directamente responsável pela equipa,
ao passo que Mário Raposo, antigo guarda-redes vitoriano, ficará com a
supervisão de todo o departamento. Conforme já noticiámos, mantémse a intenção de formar um conjunto com custos muito reduzidos, praticamente sem subsídios mensais. Carlos Santos, ex-coordenador, cessou por inteiro funções na Secção.
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