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ANDEBOL
Sub-20 apuradas
A Seleção feminina de sub-20
obteve o primeiro triunfo no Mundial,
em Debrecen (Hungria), ontem, ao
bater o Brasil por 16-15. As
portuguesas apuraram-se para a
fase de eliminação direta, ao
garantirem o 4.° lugar no grupo A,
ainda antes de defrontarem a
Noruega, amanhã.
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Homens preparam Europeu
A Seleção masculina de sub-20
realiza dois jogos particulares com
Espanha, hoje e amanhã, em
Alicante, como preparação para o
Europeu, que será em Celje, na
Eslovénia, de 19 a 29 deste mês.
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ANDEBOL

Frankis Carol
por mais um ano
4 Universal cubano prolongou vínculo com o Sporting até 2020 e pretende conquistar mais títulos
PEDRO BENAVENTE/ASF

Jogador já tinha renovado até 2019

O cubano Frankis Carol prolongou a
ligação ao Sporting por mais uma
temporada, até 2020, ambicionando por
mais títulos, depois do bicampeonato e
da Taça Challenge.
«Só pensamos em dar mais títulos aos
sportinguistas. É tudo o que queremos.
Habituámo-nos a ganhar e só queremos
mais conquistas», assumiu o universal,
antes de declarar a satisfação por se
manter no clube. «Estou muito feliz. O
Sporting é a minha segunda casa e a
minha segunda família.»
Nascido em Guantanamo, Cuba, há 30
anos, Frankis Carol chegou ao Sporting
em 2011/12, oriundo das academias do
país natal. É uma das referências da
equipa, pela qual também já conquistou
três Taças de Portugal e uma Supertaça.
Naturalizado pelo Catar, Frankis Carol já
foi considerado o melhor jogador da Taça
da Ásia, depois se tornar num dos
melhores marcadores em Suwon, Coreia
do Sul, onde bateu o Bahrain por 33-31.
«Com o apoio dos adeptos é tudo mais
fácil. Continuem a apoiar-nos, porque
nós continuaremos a lutar por títulos»,
pediu o lateral que, em 2016, já tinha
prolongado o contrato por mais dois
anos, até 2019. A Comissão de Gestão do
Sporting entendeu agora reforçar o
vínculo.
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andebol: sub-18

Francisco Oliveira
(Fermentões)
na seleção nacional
O andebolista Francisco Oliveira, do Fermentões, foi convocado para a seleção nacional sub-18 que, entre 11 e 14 de julho, faz dois jogos-treino com o Reino Unido sub-20.
Após a realização do 4 Nations Cup, em Estarreja, onde a seleção nacional sub-18 masculina alcançou 1.º lugar na competição, os sub18 de Portugal voltam a concentrar-se, no dia
9 de julho, para dar início ao próximo estágio,
que inclui dois jogos treino com o Reino Unido sub-20, em São Pedro do Sul.
Também a seleção sub-20 realiza, hoje e amanhã, dois jogos amigáveis com a Espanha, em
Alicante. Para esta seleção foi convocado Francisco Silva, do ABC.
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OPINIÃO | CARLOS DIAS
carlos.dias03@gmail.com

Homem do leme

A

caba hoje a semana nacional da formação do Desporto
Escolar, que decorreu desde o dia 3. Quase uma semana em que quatro centenas de professores rumaram a
Braga, para fazerem formação especializada em Des-

porto e Educação Física.
Este evento é um exemplo de interação institucional e de
uma autêntica parceria entre as Escolas de Braga, os Centros de
Formação, a DGEstE – DSR Norte, a DGE, as Federações Desportivas e a Câmara Municipal de Braga. Entre os Cursos de
Formação e Workshops em áreas específicas, esta semana foi
a demonstração de que os professores assumem a importância
da formação, da atualização dos conhecimentos e da aprendizagem de técnicas especializadas no ensino das modalidades,
como fatores de grande importância para a melhoria das suas
práticas pedagógicas.
A sessão de abertura, que decorreu na sala mais nobre de
Braga, o Theatro Circo, contou com excelentes e pertinentes
palestras ( Jorge Silvério e do extraordinário Jorge Sequeira),
que deram o mote para esta semana intensa de formação e,
foi o momento especial para homenagear uma figura ímpar
do Desporto Nacional e da nossa cidade, nomeadamente do
andebol e do Desporto Escolar.
Foi o momento de folhear a vida profissional de alguém que
tem uma forma peculiar de ver e encarar o fenómeno desportivo. Foi o momento de dizer obrigado, pelos préstimos prestados ao serviço público e à educação desportiva de tantos jovens.
O amigo Luís Covas, dedicou mais de quatro décadas ao ensino dos conteúdos da Educação Física a milhares de alunos,
e, eventualmente, mais importante, dedicou 27 anos à organização e dinamização das atividades do Desporto Escolar, nas
estruturas locais, no Distrito de Braga e nos inúmeros eventos
em que foi responsável, a nível local, nacional e internacional.
Este profissional, de excelência, e admirável amigo, foi homenageado pelos serviços prestados, mas principalmente pela forma como encarou a sua ação e profissão. A sua carreira
profissional foi um exemplo de paixão, lisura e entrega ao desporto e à educação. Todos os presentes sentiram uma verdadeira emoção em dizer “obrigado” a um homem que dedicou
tanto da sua energia ao serviço dos outros, como um verdadeiro “Homem do Leme”, com o inconformismo e persistência que o caraterizam.
A grandeza da sua ação é um exemplo para muitos de nós,
a sua memória extraordinária uma verdadeira panóplia de histórias, nomes, alegrias e momentos inesquecíveis. Quando foi
preciso esteve e está sempre pronto a cumprir, com serenidade, paixão, rigor, inovação e organização, os desafios que lhe
foram provocados. Numa sociedade desportiva tão economicista como a que vivemos hoje, foi um privilégio poder acompanhar a sua entrega ao desporto, à educação e, em especial, à
sua modalidade de eleição, o andebol.
Enquanto passava o filme que desfiou o rosário de muitas
memórias, quase sempre com os olhos rasos de água, também,
foi possível sentir a emoção com que toda a sala, mais nobre da
cidade, também o sentia. Todos sentimos, comovidos, os momentos de emoção ao recordar as suas fotos. Todos sentimos
o seu prazer de estar na vida. Todos quisemos retribuir a forma cuidadosa como “o Homem do Leme” sempre nos tratou.
Este homem crítico, atento e construtivo, pode-se retirar de
cena, em breve, mas jamais poderemos esquecer os seus ensinamentos, a amizade, o carinho e profissionalismo. Obrigado, Luís Covas.
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ANDEBOL 511-20 VEMMIAM
O BRASL PEIA MARGEM MÍNIMA
A Seleção Nacional feminina de sub -20
conseguiu a primeira vitória no Mundial,
frente ao Brasil (16-15). Portugal reagiu a uma
derrota pesada coma anfitriã Hungria (2033), tendo terminado coma maré de derrotas
graças a um golo marcado ao cair do pano por
Joana Resende, aos seis metros. Amanhã, a
Seleção terá um novo teste coma Noruega,
pelas 14h30.
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CLUBES Ainda não tem quatro anos de vida e já
surpreendeu tudo e todos ao colocar a equipa
feminina na I Divisão de voleibol. A Academia
José Moreira segue o legado de êxito do líder r
W"t"r9r

Utentes daquela cooperativa de solidariedade social
têm uma hora e meia de
treino sem anal com uma
treinadora
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imo No dia em que O JOGO
visitou o pavilhão do Centro
Social Luso Venezolano e os
treinos daAcademia, José Moreira fez questão de ter presentes alguns elementos da
Cerci Lamas - cooperativa de
solidariedade social. "Trabalhamos com a Cerci Lamas;
também tentei com a Cerci
Feira, mas ainda não houve
aproximação deles", explica
José Moreira. "Eles vêm aqui
uma vez por semana fazer
uma hora e meia de treino de
voleibol normal, temos com
eles uma treinadora especializada, a prof. Mafalda Ribeiro,
e julgo que ambas as partes
estão satisfeitas", diz ainda o
homem que em 2000 foi galardoado pelo Governo com a
Medalha de Mérito Desportivo, pelo currículo invejável
como treinador e atleta.

LENDA CONTINUA AGO
Imo Rui Moreira, 32 anos, filho deJosé Moreira, foi um dos
amigos que desafiaram a lenda
do FC Porto a dar corpo a este
projeto. "O meu pai sempre
foi uma pessoa com muito valor desportivo, masemmuitos
lados por onde passou não era
devidamente reconhecido.
Além disso, muitas vezes os
clubes mudavam de ideias rapidamente e as coisas ficavam
a meio. Na academia, bem ou
mal, será sempre à imagem
dele", explica Rui Moreira, o
multifunções da Academia
José Moreira: "Faço um pouco
de tudo. Sou treinador das cadetes e das juvenis femininas,
sou o coordenador técnico,
acompanho muito o meu pai
em praticamente tudo o que
ele faz no clube."

Cansado de lidar com
dirigentes, José Moreira,
figura sem paralelo no
voleibol português e uma
das 24 lendas do FC Porto,
aceitou o desafio de alguns
amigos e criou um clube
que está a crescer depressa

Rui GuaameAss
os* José Moreira, 66 anos, é
uma figura ímpar do voleibol,
considerado um dos grandes
jogadores portugueses de
sempre e o melhor de todos os
tempos do FC Porto, clube a
que esteve ligado 14 anos.
Está, inclusivamente, eternizado no museu e no passeio da
fama no Estádio do Dragão,
sendo uma das 24 lendas dos
portistas - "Um orgulho enorme para mim", atira de pronto
e de sorriso aberto. Após uma
carreira, quer de atleta quer de
treinador, recheada de êxitos,
aceitou o desafio de alguns
amigos e formou um clube: a

AcademiaJosé Moreira (AJM).
Em menos de quatro anos- foi
fundada a 8 de agosto de 2014
-, já tem a equipa sénior feminina na I Divisão. "Um dos
objetivos era levar - sem se
saber se o feminino ou o masculino - uma das equipas seniores à I Divisão. Abrimos o
feminino há três anos e viemos sempre a subir, apenas
num ano não o conseguimos.

estava era
cheio de
presidentes e
diretores que
mudavam de dois
em dois anos"
José Moreira
Presidente da AJM

Esta época retificamos o que
tínhamos a retificar e alcançámos o objetivo", resume José
Moreira, um líder orgulhoso e
sem papas na língua: "Isto foi
um desafio de amigos, um deles o meu filho, mas, para ser
mesmo sincero, já estava era
cheio de presidentes e de diretores que mudavam de dois
em dois anos e vinham com
ideias novas. Isto de fundara academia foi como
montar um negócio
próprio."
Depois de ter estado
"praticamente 48 horas fechado em casa a
pensar", Moreira aceitou o desafio. "Era para
ser só escolinhas de minivólei, mas apareceram aqui meia dúzia de
pais com os filhos, já de
outros clubes por onde
eu tinha passado, interessados em continuar
comigo.Issofoiuma for-

Família de portistas
Jo-s-é-Moreiraédõ-e-i:juase d ou
Ricardo Moreira do andebol
O apelido não engana: José Moreira (foto)
é tio de Ricardo Moreira, jogador de
andebol do FC Porto - e agora treinador conhecido como "capitão do hepta".
Irmão do pai do ponta-direita, Manuel
Moreira, o líder da AJM conta que quase
desviou Ricardo. "Antes de ir para o
andebol, ele esteve comigo no
voleibol e mesmo o tio dele, o
professor José Magalhães [irmão
da mãe de Ricardo, Maria
Augusta], esteve para ser
treinador de vólei, mas depois
ficou no andebol, que sempre
foi a modalidade dele", revela.
"Mais tarde, disse ao Ricardo que
o andebol era uma boa opção e
confirmou-se, tendo sido um
excelente jogador. Agora, como
treinador, que siga as pisadas dos
tios", deseja.
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TREINADOR Ricardo Lemos diz que
o título da II Divisão não era uma meta

"Superámos as
expectativas"
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A Academia
José Moreira
foi fundada a 8
de agosto de
2014; está,
portanto,
perto de
festejar quatro
anos

a
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RA COMO
ma de abrir outros escalões e
logo com um sucesso impressionante no primeiro ano", recorda.
O crescimento foi rápido,
até aos cerca de 150 atletas
atuais, passando a ser as instalaçõ es o maior foco de preocupação. Existe desde a primeira hora um protocolo
como Centro Social Luso Venezolano, em Nogueira da
Regedoura, perto de Espinho, onde treinam e jogam
todos os escalões, mas o custo é elevado. "Não posso dizer que a Câmara da Feira não
nos tem ajudado, porque efetivamente tem, mas se nos
ajudasse no pagamento deste pavilhão resolvia-nos
tudo. È um pavilhão não municipal, que ao ser alugado
custa 30 mil euros por época.
Para nós, é uma verba muito
difícil de suportar, é o que
mais nos custa", justifica José Moreira.

A AJM tem
cerca de 150
atletas
federados,
entre minis,
infantis,
iniciadas,
cadetes,
juvenis,
seniores e
masters
femininos, e
juniores e
masters
masculinos

O "empenho total" das
atletas foi o segredo para
uma subida à I Divisão que
estava planeada, apesar de
a maioria ter sido obrigada
a conciliar as aulas com as
horas de treino
••• "Quando montámos a
estrutura toda para este ano, o
objetivo era a subida de divisão, que podia não serpeia via
de sermos campeões, uma vez
que o segundo lugar dava playoff e permitia ir lá dessa forma", revela Ricardo Lemos, 27
anos, treinador que conduziu
a equipa sénior feminina à subida à I Divisão e ao título do
escalão secundário. "Não nos
considerávamos favoritos,
pelo que se tomou um superar
das expectativas", admite o
jovem técnico. Orgulhoso das
jogadoras, as palavras que lhes
deixa são muito elogiosas. "O

segredo foram as muitas horas
de trabalho e a capacidade que
as atletas tiveram para se organizarem entre o tempo de aulas e o de pavilhão. Esta equipa
trabalhou muito, é composta
por atletas que entram aqui
todos os dias, várias horas,
para trabalhar - e é trabalhar
mesmo. Dedicam-se, estão
aqui mesmo para treinar, com
empenho total."

1‘

Ricardo Lemos
Treinador dasseniores da AJM

TREINADOR£S

5ã14 o5
treinadores da
Academia José
Moreira, para
orientar desde
os minis (até
aos10 anos)
aos masters (a
partir dos 35)

Ricardo Lemos está orgulhoso das suas jogadoras

Receitas são poucas
mas uma é especial

Thrixo_s

Miúdos fazem a festa do voleibol
No conceito original, a Academia José Moreira nasceu para ser uma
escola de minivólei. Rapidamente, e tendo despertado muito interesse,
tornou-se bem mais do que isso, mas a atenção aos mais pequenos é
sagrada. Joaquim e Gonçalo, a brincar com a bola, com Diogo, Leonor e
Margarida atentos, são exemplos perfeitos da alegria contagiante com
que os mais novos encaram a modalidade nos treinos da AJM.

Esta época, a
Academia José
Moreira
conquistou
três títulos
nacionais:
seniores
femininos da H
Divisão, juvenis
e cadetes
também
femininos

José Moreira faz
questão de agradecer a um ex-aluno e
ex-atleta o apoio que
dá à Academia
••• Além das verbas que chegam da formação - "Uma pequena mensalidade, o que
ajuda à sustentabilidade da
Academia", anota José Moreira -, para sobreviver, como
todos os clubes, a AJM "tem
apoios, patrocinadores, organiza eventos como o Dia do
Amigo ou o torneio de duplas
e ainda subaluga o pavilhão a

grupos que jogam futebol",
revela Moreira, que fez questão de deixar um sublinhado
especial. "Desculpe, mas eu
tenho mesmo de referir a Cotesi, porque o doutor Pedro
Violas é dos maiores impulsionadores desta academia e, sem
ele, isto não era o que é. Ele
não patrocina ninguém, a não
ser a academia. Pedro Violas
foi meu atleta e meu aluno no
Colégio dos Carvalhos, é um
grande empresário e o grande
apoiante deste projeto - isto
tenho de deixar muito claro,
porque é da mais elementar
justiça", afirmou.
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ANDEBOL

Portugal avança
no Mundial
Com um golo no último se
gundo de Joana Resende, Portugal venceu o Brasil (16-15) na
3' jornada do Grupo A do Mun
sub-20 feminino, na Hungria, e apurou-se para a próxima fase. Num jogo equilibrado,
houve apenas 4 golos para cada
lado no segundo tempo. Já apurada, a equipa de Ana Seabra
joga amanhã coma Noruega. 9
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ANDEBOL

Carol renova
com o Sporting
Ca °Sporting anunciou a renovação de contrato com mais
um jogador, agora com
Frankis Carol. "Voltara dar títulos aos sportinguistas é tudo
o que queremos. Habituámonos a ganhar e só queremos
cada vez mais conquistas",
afirmou o cubano de 30 anos
ao sito dos leões. o
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Portugal, que ainda jogará contra a Noruega no sábado, assegura desde já o quarto lugar da poule
Por Record
A seleção portuguesa de andebol feminino sub-20 conseguiu esta quinta-feira a primeira vitória no
Mundial da categoria, a decorrer na Hungria, ao bater o Brasil por 16-15, e apurou-se para a fase de
eliminação direta.Após duas derrotas, as lusas conseguiram em Debrecen finalmente chegar à vitória,
num jogo estranho, com apenas quatro golos para cada lado no segundo tempo. Também esta quintafeira, e para o grupo A da competição, a Noruega derrotou o Montenegro por 31-20.Portugal, que
ainda jogará contra a Noruega no sábado, assegura desde já o quarto lugar da poule e apura-se para
a fase a eliminar.As lusas já perderam com Montenegro e Hungria e, mesmo que não superem as
norueguesas, ficarão sempre à frente da Costa do Marfim, que desistiu do torneio por não conseguir
viajar para a Hungria, e na pior das hipóteses empatadas com brasileiras, com quem têm vantagem
direta.
05.07.2018 23:16
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