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Artigo de opinião de Pedro Palma, redator de Andebol
A época apenas terminou há algumas semanas e a grande maioria das equipas já anda a preparar a
próxima época, tentando colmatar as falhas e manter as peças chaves para os bons resultados
Vamos começar pelos Campeões Nacionais, o Sporting Clube de Portugal: depois de uma grande
época (resultado de um grande investimento no verão passado) o principal objetivo dos "leões" será
manter a estrutura da equipa. Para ajudar nesse objetivo, o ex-internacional português Carlos
Galambas foi contratado para diretor de Andebol do SCP. Hugo Canela deve-se manter nos comandos
das equipas. Ivan Nikcevic e Bosko Bjelanovic renovaram o seu contrato.
A única saída confirmada é a de Marco Oneto, apesar de se falar que Igor Zabic também pode estar de
saída. Apesar de não haver nenhuma contratação confirmada especula-se que possam chegar aos
verdes e brancos duas contratações sonantes: Tiago Rocha, capitão da seleção nacional e jogador do
Wisla Plock, equipa com experiência na EHF Champions League, e o ponta esquerdo brasileiro Filipe
Borges.
Bosko Bjelanovic pretende "dar continuidade aos sucessos que tivemos este ano"
Fonte: Sporting CP
Passemos agora para os vice-campeões nacionais, o FC Porto: como seria de esperar, após dois anos
sem conquistas, o treinador Ricardo Costa abandonou o cargo (assinando pelo FC Gaia, da Segunda
Divisão Nacional) e o dinamarquês Lars Walther, ex-treinador do Kadetten Schaffhaunsen, que já
jogou em Portugal pelo Sporting e pelo Marítimo assumiu o cargo. Apesar de não haver nenhuma
contratação nem saída confirmada, é possível de Alexis Borges deixe o clube para assinar pelo FC
Barcelona. Alejandro Carreras, cubano, foi emprestado ao Pontault-Combault.
Voltando a Lisboa, desta vez ao outro lado da Segunda Circular o SL Benfica prepara uma completa
remodelação do setor da modalidade. O espanhol Mariano Ortega abandonou o cargo, tendo Carlos
Resende sido apresentado no lugar do mesmo. Tiago Ferro, Hugo Lima e Gustavo Capdeville, todos
com presenças na equipa A, foram emprestados ao Madeira SAD para evoluírem o seu jogo. Mitrevski,
Papez, Rakovic, João Ferreira e David Pinto rescindiram o seu contrato. Gonçalo Ribeiro assinou pelo
Pontault-Combault (França), Elledy Semedo pelo Nancy (França), Tiago Pereira pelo Sélestat (França)
e Uelington Silva pelo Csurgói KK (Hungria). No sentido oposto, entraram para a equipa Pedro Seabra
e Ricardo Pesqueira, dois internacionais portugueses vindos do ABC Braga, e João Silva, internacional
brasileiro, vindo dos franceses do Chambery. Miguel Espinha, guarda-redes que fez a formação no
clube da Luz, regressou à equipa e Paulo Moreno renovou o seu contrato.
Carlos Resende promete devolver o SL Benfica à discussão do título Fonte: SL Benfica
O SL Benfica aposta forte nesta época para voltar aos títulos
Fonte: SL Benfica
Vamos, então, até à ilha da Madeira, onde o Madeira SAD também fez algumas alterações à sua
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equipa. Bruno Moreira renovou o seu contrato. Do SL Benfica chegaram, por empréstimo, Hugo Lima,
Tiago Ferro e Gustavo Capdeville. Chegou também proveniente do Sporting CP o João Pinto e do ABC
de Braga o Oleksander. Deixaram a equipa insular Fábio Magalhães (Chartres), Nuno Silva e Hugo
Rosário (ABC Braga), Nelson Pina (CF Belenenses) e Yusnier Giron.
As notícias vindas de Braga não são as melhores para os fãs do Andebol em Portugal. O ABC está com
algumas dificuldades financeiras e recusou participar em competições europeias até recuperar as
finanças do clube. Após a saída de Carlos Resende, o professor Jorge Rito assumiu os comandos do
clube. Reforçaram a equipa Belmiro Alves (Fafe), Nuno Silva e Hugo Rosário (Madeira SAD). Dario
Andrade terminou a carreira. Deixaram a equipa Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira (ambos para o SL
Benfica), José Costa (Nancy) e Pedro Spínola (Bern). Carlos Martins e Diogo Branquinho renovaram o
seu contranto.
No Águas Santas, após a notícia que Paulo Faria se iria aposentar, o ex-selecionador nacional Rolando
Freitas assumiu o comando técnico da equipa. A única movimentação confirmada foi a saída de Nuno
Carvalhais para o TSV Bayer Dormagen. Em Avanca Pedro Valdes, Luis Silva e Diogo Oliveira
renovaram o seu contrato.
Em Belém, Nuno Roque, Diogo Domingos, João Moniz e Fábio Semedo renovaram o seu contrato com
o Belenenses. Nelson Pina e Nuno Santos reforçaram a equipa, vindos do Madeira SAD e do Boa Hora
FC, respetivamente.

Junho 29, 2017, em
Pedro Palma
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Praia de São Pedro de Moel
prepara animação para Julho
MARINHA GRANDE A animação da época balnear em São
Pedro de Moel prossegue em
Julho, com actividades culturais e desportivas.
O areal da praia é o primeiro
palco das actividades e, a partir
de sexta-feira e até domingo,
acolhe o 13.º torneio de andebol de praia que será disputado
nos escalões de masters, rookies e sub-15 tanto para os
competidores femininos como
para os masculinos. Na segunda-feira seguinte, dia 3, é
inaugurada uma mostra gastronómica sob o tema ‘O polvo’. A iniciativa, organizada pela
PROTUR e pelos restaurantes
aderentes, prolonga-se até dia

ARQUIVO

S. Pedro de Moel animado com musica e gastronomia em Julho

10. No dia 14, pelas 22h00, a
Praça Afonso Lopes Vieira rende-se ao teatro e acolhe a peça
‘A casa do musgo’ interpretada

pelo Grupo de Teatro do Sport
Império Marinhense.
No dia seguinte, é a vez do
Pátio da Casa-Museu Afonso

Lopes Vieira ser o centro da
animação e, pelas 22h00, recebe o concerto de Surma e
Rapaz Improvisado.
A partir de dia 22 de Julho a
‘festa’ é transportada para o
Posto de Turismo e, até dia 6
de Agosto, fica patente a exposição de pintura ‘Até São Pedro
de Moel’ de António Pedro.
O calendário de animação de
Julho chega ao final com música através do concerto de
‘Quem é o Bob?’, a ter lugar na
Praça Afonso Lopes Vieira, pelas 22h00.
As iniciativas são de participação gratuita e são promovidas pela Câmara Municipal da
Marinha Grande e associações
do concelho.
Segundo comunicado de imprensa da Câmara da Marinha
Grande “o objectivo é proporcionar actividades lúdicas aos
residentes e turistas”. |
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Andebol
no Encontro
de Minis
As formações da Bartolomeu
Perestrelo e Clube Escola da Levada são os representantes da
Região, na edição deste ano do
Encontro Nacional de Minis em
andebol, que tem com palco a cidade de Santo Tirso.
As equipas madeirenses estarão envolvidas no escalão masculino e estreiam-se já hoje na
fase de grupos com a Bartolomeu a estar inserida na 'zona 5'
juntamente com as equipas do
Zona Azul, Alavarium, Xico andebol A, FC Gaia B e Passos Manuel. Já o CE Levada integra a
zona 2 juntamente com Sanjoanense, Fermentões, FC Porto,
Juve Lis e Redondo. Este Encontro nacional prolonga-se até
domingo, onde estão envolvidos
110 equipas nas competições
masculinas e femininas.
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Académico e NA Penedono
competem em Pinhel
Andebol
8.º Torneio Linda Saraiva

O Académico de Viseu e o Núcleo de Andebol de Penedono,
são os representantes do distrito de Viseu na edição do “8.º
Torneio de Andebol Linda Saraiva” destinado ao escalão de
Juvenis masculinos que se realiza neste fim-de-semana, no
Pavilhão Multiusos da cidade
de Pinhel, distrito da Guarda.
São três dias de andebol em
que além dos dois clubes refe-

ridos, vão participar também
a equipa anfitriã (Escola de Andebol Falcão Pinhel), Benfica,
Almada AC (Setúbal) e S. Bernardo (Aveiro).
A partir de amanhã e até sábado realizam-se os encontros
referentes à fase de regular do
torneio.
No domingo, disputam-se os
jogos para definir a posição das
equipas na tabela classificativa,
estando o jogo mais aguardado (final), agendado para as
16h00. |
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ABC
Belmiro Alves que alinhava
no AC Fafe é reforço do
clube bracarense.
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Ex-AC Fafe

ABC confirmou, ontem, a contratação
de Belmiro Alves,
um andebolista de
23 anos que representava o AC Fafe. O contrato é válido por duas
temporadas.
Conhecido pelo seu
potente remate, Belmiro Alves já mereceu uma
apreciação muito positiva
por parte do treinador do
ABC/UMinho, Jorge Rito:
«É um jogador que vem
para preencher toda a primeira linha e que admiro desde os escalões de
formação, porque tem
aquela predisposição pa-

O

ra o jogo, aquele caráter
que, para mim, são fundamentais num jogador
de andebol», disse o técnico dos academistas.
Belmiro Alves cumpriu a
sua formação no FC Porto,
chegando, já como sénior,
ao Águas Santas, onde esteve entre 2014 e 2016. Na
última época, como foi referido, atuou no AC Fafe e
foi um elemento importante na manutenção dos
fafenses na primeira divisão do andebol português.
O novo atleta do ABC
passou pelas seleções nacionais jovens, desde os
iniciados até aos juniores.

DR

Belmiro Alves no ABC

Belmiro Alves
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ANDEBOL

Belmiro oficializado
N• CATARINIAD01~08

Proveniente do AC Fafe, Belmiro Alves, de 23 anos, já foi
apresentado como reforço do
ABC para as próximas duas
temporadas. Formado no FC
Porto e com passagem pelo
ÁguasSantas,olateral-esquerdo é a terceira cara nova dos
minhotos,quesurgembastante reformulados para a nova
temporada. "É um jogador que
vem para preencher toda a primeira linha e que admiro des-

de os escalões de formação,
porque tem aquela predisposição para ojogo, aquele carácter que, para mim, é fundamental num jogador", defendeu Jorge Rito, que está de
volta ao comando técnico da
equipa. Belmiro Alves foi um
dos principais responsáveis
pela permanência dos fafenses
na primeira divisão, sendo ainda de destacar a presença assídua nas seleções jovens, dos
iniciados até aos juniores.

Belmiro Alves assinou para as próximas duas épocas
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