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O ANDEBOL A Seleçào masculina de
sub-18 joga hoje (16h) com a
Noruega no Scandibérico que se
realiza em Burgos, Espanha.
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ANDEBOL

Ivan Nikcevic
no Sporting
4 Ponta-esquerda sérvio chega
do lista Plock e é o sétimo reforço da equipa de Zupo Equisoain
O sérvio Ivan Nikcevic assinou ontem
contrato válido por uma temporada com
o Sporting. O ponta-esquerda de 35
anos chega dos polacos do Wisla Plock
onde, na época passada, Jogou na
Champions ao lado do internacional luso
Tiago Rocha, e considera-se um
«guerreiro». «A equipa tem jogadores
muito bons. Ha que trabalhar e, se o
fizermos bem, poderemos conquistar o
campeonato», assumiu ao canal de TV
do clube o sétimo reforço da equipa de
Zupo Equisoain. Junta-se ao guarda-redes croata Matej Asanin, ao pivot
esloveno Igor Zabic, ao central espanhol
Carlos Ruesga, ao pivot eslovaco Michal
Kopko, ao lateral-direito austriaco Janko
Bozovic e ao Internacional luso Cláudio
Pedroso. «Estou contente por fazer
parte desta família, deste grande clube».
disse o atleta, que vem substituir o
brasileiro Felipe Borges. lesionado num
ombro e que deve parar seis meses. ¶- D
i,;11No,

Ivan Nikcevic e Bruno de Carvalho
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Promoção dos Açores pelos clubes

Lusitânia sempre ficou de fora
A publicação em Jornal Oficial, confirma os mesmos valores da
época passada a serem concedidos às equipas açorianas que assinarão contratos para a divulgação dos Açores durante a temporada
de 2016/17.
O Lusitânia, tal como noticiaVerbas época 2016/2017
mos na edição de 21 de Julho, ﬁcou
de fora do contrato que abrange 4
Santa Clara Açores Futebol SAD 2.ª Liga Futebol
clubes que militam no CampeonaClube Operário Desportivo
CPP Futebol
to de Portugal PRIO.
CPP Futebol
A resolução do Conselho do Sport Clube Praiense
CPP Futebol
Governo de 1 de Abril passado, Sport Clube Angrense
CPP Futebol
estabeleceu o limite de 4 clubes Sporting Clube Ideal
1.ª divisão Andebol
para aquele campeonato. O crité- Sporting Clube da Horta
1.ª divisão Voleibol
rio de selecção foi direccionado Ass. Fonte do Bastardo
Liga de Basquetebol
para Praiense, Angrense, Operário Sport Clube Lusitânia
1.ª divisão Hóquei Patins
e Sporting Ideal, clubes que transi- Candelária Sport Clube
Clube União Sportiva
Liga Feminina Basket
taram da temporada anterior.
1.ª divisão fem. Voleibol
O Lusitânia, promovido por Desportivo Ribeirense
1.ª divisão Ténis de Mesa
ter ganho o campeonato regional, Desportivo do Juncal
1.ª divisão fem. Ténis Mesa
não terá o montante de 96.396,80 Desportivo do Juncal
Campeão dos Açores Ralis
euros, recebendo somente os Ricardo Moura
apoios que serão contratualizados
com a Direcção Regional do DesA única alteração prende-se com o ténis de
porto para as viagens e para as estadas.
mesa masculino. Na época passada foi o ToleSão 14 os contratos com as equipas de fute- dos. Esta temporada é o Desportivo do Juncal,
bol, basquetebol, voleibol, andebol, hóquei em por ter ﬁcado à frente da equipa do Pico na claspatins e de ténis de mesa e ainda para o campeão siﬁcação do campeonato da 1ª divisão.
açoriano de ralis (ver quadro em anexo).
O valor total é de 2.038.869,45 euros, sendo

Ricardo Moura, campeão dos Açores de Ralis

para o futebol 1.385.587,20
euros, com o Santa Clara a ser
contemplado com um milhão.
1.000.000.00
As equipas masculinas
96.396,80
do Sporting da Horta, do
96.396,80
Lusitânia, da Fonte do Bas96.396,80
tardo e do Candelária, todas
96.396,80
na 1ª divisão das modalidades
126.520,80
em que competem, têm o valor
126.520,80
total de 506.083,20 euros.
126.520,80
O Sporting da Horta aca126.520,80
bou por ﬁcar na 1ª divisão
38.408,10
de andebol sem ter de dispu38.408,10
tar, em Agosto, a “liguilha”
3.168,67
de permanência, por ter sido
1.600,34
penúltimo no campeonato. A
64.013,50
desistência do Passos Manuel
beneﬁciou a formação da ilha
do Faial, pelo que já lhe foi designado cerca de 126 mil e 500 euros.
São três, as equipas femininas contempladas.
A equipa de ténis de mesa do Juncal tem cerca
de 1.600 euros. O campeão nacional de basquetebol União Sportiva e o ex-campeão nacional de
voleibol Ribeirense, do Pico, recebem 78.416,54
euros, o que tem motivado críticas dos responsáveis pelo clube de Ponta Delgada. Uma luta
desencadeada durante anos pelo presidente do
Ribeirense, João Tomé, sem nunca ter conseguido que houvesse uma aproximação aos valores
recebidos pelas equipas masculinas das mesmas
modalidades.
No critério do Governo, é salvaguardado
que “cada modalidade desportiva e o nível a
que é praticada implicam graus de notoriedade
diferentes” e que “os apoios a conceder devem
reﬂetir a contribuição das diferentes actividades
desportivas para a notoriedade da Região Autónoma dos Açores no exterior”. Por isso, entendem que o desporto feminino tem menos visibilidade e notoriedade que o masculino, sendo
contemplado com verbas inferiores.

Pub.
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Melhorar a classificação da última época
é o objectivo da Artística de Avanca
Ambição A jovem formação avancanense arrancou para a nova época com muita vontade e determinação
de superar a última (boa) temporada. O treinador Carlos Martingo defende que a equipa dá garantias
D.R.

Andebol

PLANTEL 2016/2017

Divisão A1

Avelino Conceição
A Artística de Avanca já começou a preparar a temporada
2016/2017. Com algumas caras
novas, a equipa está cada vez
mais jovem, sendo que o treinador Carlos Martingo terá
mesmo o plantel com a mais
baixa média de idades de toda
a Divisão A1 do Campeonato
Nacional de Andebol.
Para a disputa da prova que,
esta época, vai pela primeira vez
contar com 14 equipas, por força de um alargamento do número de formações face à desistência do Passos Manuel, o
técnico da equipa de Avanca,
confrontado com os objectivos
para a época que se avizinha,
não teve dúvidas em afirmar
que “os objectivos passam por
tentar melhorar a classificação
alcançada na última temporada”, em que, recorde-se, o
conjunto de Avanca terminou
no sétimo lugar.
O sistema competitivo do
campeonato desta época será
diferente. Não haverá “play-off”

Plantel da Artística de Avanca que já começou a preparar a temporada 2016/2017

e as seis melhores equipas irão,
numa segunda fase, disputar o
título, ao passo que as restantes
oito irão jogar para assegurar
a manutenção. Descem à 2.ª Divisão as duas últimas.
Por força do alargamento da
prova - Sismaria, São Mamede
e Ac. Fafe vão lutar pelas duas
vagas entre os dias 19 e 21 de

Agosto precisamente no Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca -, a Artística ainda não
conhece o seu adversário na jornada inaugural do campeonato.
A formação que ficar no segundo lugar desse “mini-campeonato” receberá a formação
orientada por Carlos Martingo.
O técnico não tem dúvidas de

que, seja qual for a equipa, “o
jogo não será fácil” e explica
porquê: “Todas se têm reforçado bem, mostrando que querem mesmo estar entre a elite
nacional, mas vamos tranquilamente esperar para ver com
quem vamos abrir o campeonato”, disse o treinador, que não
valoriza muito o sorteio. “Na

época passada, salvo erro, perdemos os primeiros quatro ou
cinco jogos e depois conseguimos as vitórias e os pontos necessários para alcançar o nosso
objectivo”, recorda.
“São jovens
com qualidade”
A equipa viu partir alguns jogadores que acrescentavam
grande qualidade ao plantel,
mas o técnico mostra-se bastante confiante naqueles que
foram contratados. “Penso que,
em termos defensivos, perdemos alguma segurança, mas
acredito muito nestes jogadores
que vêm preencher essas saídas. São jovens com qualidade,
que vão crescer. Penso que a
equipa vai, a seu tempo, dar as
garantias que procuramos.
Queremos ganhar o maior número de jogos em nossa casa e

Guarda-redes
Luís Silva
Pedro Carvalho
Paulo Almeida
Pontas
Ricardo Mourão
Alberto Silva
Ciprin Popovic, ex-júnior
Jenilson Monteiro, ex-júnior
Miguel Vieira, ex-Santo
Tirso
Tiago Guedes, ex-Sp. Espinho
Pivot
Nuno Carvalho
Carlos Santos
Pedro Pires, ex-Feirense
1.ª Linha
Pedro Veitia
Ruben Ribeiro, ex-F.C.
Porto
Diogo Oliveira
João Carvalho
Miguel Baptista
Eduardo Farinha
Equipa técnica
Treinador: Carlos Martingo
Treinador-adjunto:
Marco Sousa (ex-jogador
do plantel)
Fisioterapeuta: António
Carvalho

ir buscar pontos fora aos nossos
adversários”, finalizou o técnico,
que irá ter ao seu dispor um
plantel que terá cerca de 19/20
jogadores, sendo que destes alguns terão idade de júnior. O
treinador está, contudo, à espera de mais dois reforços para
fechar o plantel, que, ao contrário do que o nosso jornal
anunciou, não contará com
Diogo Tabuada. O Diário de
Aveiro pede desculpa aos visados pelo lapso. |

JOGOS DE PREPARAÇÃO
30/07: F.C. Porto-Artística (10h)
06/08: ISMAI-Artística (16h)
10/08: Toyota (Japão)-Artística (20h), em Gaia
12 e 13/08: Estágio em Melgaço, com jogos frente Sp.
Horta e Águas Santas
17 e 18/08: Torneio Internacional da Artística, com as
equipas do Kristan Stad (Suécia), Chekouskie Medevedi
(Russia) e F.C. Porto
20/08: Jogo em Avanca com adversário a designar
25/08: Teucro Pontevedra-Artística
26 e 27/08: Torneio do Águas Santas, com ISMAI, Arsenal Devesa e Artística
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Artística quer fazer melhor
do que na última época P26
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Onze ilustres represe
Obrigado!

t\uli

Que dizer de João Rodrigues a não ser um simples obrigado
João Rodrigues pela forma indelével como se entregou ao desporto... João é
um exemplo para todos os que integram a Missão Olímpica
Vela
Portuguesa e para quem pretende seguir um rumo de

ei,o2e16
O,

Porta-Estandarte
da Missão
Olímpica
Portuguesa
no Rio de
Janeiro

A Madeira
vai estar
representada
na Vela, Ténis
de Mesa,
Canoagem,
Badminton e
Andebol
EDMAR FERNANDES
efernandes@dnoticias.pt
Os Jogos Olímpicos de 2016, por
sinal a XXXI Olimpíada, que terão
lugar no Rio de Janeiro contarão
com a participação de onze ilustres
representantes madeirenses, quatro dos quais atletas se atendermos, claro, que Fu Yu é já uma
mesa-tenista que podemos apelidar nossa, como comprova o seu
cartão de cidadão.
Um número interessante de participantes, que contabiliza ainda
três treinadores, dois árbitros, um
dirigente e um médico.
Ao longo dos próximos dias, o
DIÁRIO vai publicar entrevistas
com todos os protagonistas olímpicos que hoje passamos a apresentar. Momento importante para os
intérpretes portugueses ou não
fosse esta a primeira vez que os JO
se realizam um país que fala a língua de Camões.
Serão disputadas 28 modalidades, 42 disciplinas, duas a mais do
que em relação aos Jogos Olímpicos Londres 2012, com a inclusão
do Rugby (Sevens) e do Golfe. A
Madeira vai ter representantes em
cinco modalidades: Vela, Ténis de
Mesa, Canoagem, Badminton e
Andebol.
ewww.dnoticias.pt
COMO ANALISA A REPRESENTAÇÃO
DA MADEIRA AOS JOGOS OLÍMPICOS
DO RIO DE JANEIRO?

sucesso em qualquer modalidade.
O mais olímpico de todos os tempos em Portugal
representa na perfeição a Madeira e o País, naquela que
será a derradeira oportunidade de conquistar uma
medalha. João Rodrigues não promete nada, mas já se sabe,
com ele, em dias bons, tudo é possível e sonhar não custa.

ATLETAS
OLÍMPICOS
Marcos Freitas 1 Ténis de Mesa
Melhor mesa-tenista português de sempre

Será que é desta
O melhor de todos os tempos! Marcos Freitas é
um fora-de-série do ténis de mesa, um caso
singular da modalidade em Portugal. Cedo se
percebeu que seria um predestinado e aos 28 anos
acaba por confirmar tudo o que dele se esperaria,
como atestam as diferentes conquistas alcançadas
individualmente e colectivamente.
Falta-lhe, contudo, uma medalha olímpica, que
esteve perto de ser alcançada por equipas em
Londres, há quatro anos. Marcos, assim como
João Monteiro e Tiago Apolónia, já
provaram que têm valor. Será que chegou
a hora de o fazerem em Jogos Olímpicos?

Madeirense
de coração

Fu Yu I Ténis de Mesa
Estreia em Jogos Olímpicos

Não nasceu na Madeira... mas a Madeira
adoptou-a! Fu Yu, atleta que se naturalizou
portuguesa em 2013, chegou à Região em 2001,
quando iniciou o seu trajecto desportivo no
GD Estreito. E desde então, a mesa-tenista que
nasceu em Hebei, província chinesa, construiu
a sua vida na ilha.
Com mais de 20 anos de carreira, Fu Yu é a
principal referência da selecção nacional
feminina, sendo mesmo a primeira mesatenista a conquistar uma medalha (já tem
duas) numa prova internacional, neste caso
nos Europeus de Ténis de Mesa. Parece ser a
única capaz de fazer sonhar Portugal.

David Fernandes 1 Canoagem
Estreia em Jogos Olímpicos

Ânsia de vitórias
Apesar de só aos 32 anos atingir o palco
olímpico, David sempre foi um valor seguro da
canoagem nacional. Quis o destino, todavia, que
só aos 32 anos chegasse à festa olímpica depois
de ter falhado, por exemplo, os Jogos de
Londres, contra todas as previsões.
Recomposto dos azares, David Fernandes chega
ao Rio de Janeiro com ânsia de vitórias,
integrando a embarcação de K4 que tem
conseguido resultados relevantes nos últimos
tempos. Também David, num dia bom, pode
ajudar a nação a trazer medalhas do Rio de
Janeiro.
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•

mtantes acle renses
José António Gouveia 1

m
O atleta que
virou treinador

Vela

..**•••... Técnico do velejador olímpico
João Rodrigues

Marco Vasconcelos conhece bem o espírito olímpico e espera
poder ajudar a selecção brasileira de badminton a ultrapassar a
ansiedade de não ser favorita apesar de jogar em casa.
Com três participações olímpicas na 'bagagem', Marco tem
dado 'cartas' ao nível do treino, sendo um dos mais cotados do
momento na América do Sul. Parte para estes Jogos com uma
proposta de renovação do contrato, embora tenha recebido
convites para outros projectos. Mas só pensa em ajudar os seus
atletas. O futuro só será decidido depois da sua quarta
participação olímpica, a primeira enquanto treinador.

Marco Vasconcelos 1

Badminton

Um dos mais olímpicos
..•
do desporto madeirens9S
•or do Brasil
•

José António Soares Homem de Gouveia é
um nome incontornável da vela nacional.
Os mais desatentos desconhecem quem
sustenta o sucesso dos principais atletas,
pois bem, lembramos nós que José António
Gouveia tem estado na base de todas as
conquistas de João Rodrigues, já lá
vão mais de duas décadas.
É certo que o talento de João Rod
inquestionável, mas também n
relevante é o papel de quem t
de capitalizar e impulsion
predicados desportivos q
apresenta. E neste partiç
José António Gouveia é

Começou em 2012 a sua
aventura na selecção nacional
feminina de ténis de mesa e o
seu ciclo olímpico está prestes a
estrear-se com a presença nos
Jogos, no Rio de Janeiro.
Construiu urna carreira sólida.
Trata-se de um ex-atleta,
licenciado em Educação Física e
Desporto, que começou a
aventura de treinador no CTAR
da Madeira, transitando depois
para o Câmara de Lobos.
Já havia sido responsável
técnico da selecão portuguesa
de Cadetes Femininos, tendo
como pontos altos a conquista
da medalha de bronze por
equipas (em 2009, Rep. Checa) e
a medalha de bronze de pares de
Rita Fins (2012, Austria), antes
de ter sido convidado para
orientar este trajecto bem
sucedido até ao Brasil.

icina

Pir Árbitros de andebol
Justo prémio

re uma
a vez

1E

Pela primeira vez na história do andebol português a modalidade vai
estar representada no maior evento desportivo à escala mundial,
com a presença da dupla de árbitros internacionais, os madeirenses.
Há duas décadas a 'ajuizar' jogos de andebol, Duarte Santos e
Ricardo Fonseca nos últimos anos têm sido uma referência ao nível
internacional com várias presenças em Campeonatos da Europa, do
Mundo, bem como em encontros da Liga dos Campeões.
Este é sem dúvida um prémio mais que justo para a dupla
madeirense, bem como para a modalidade em termo regionais e
nacionais.

Ténis de Mesa
Estreia como Seleccionador
da equipa feminina

Ciclo
olímpico
bem
delineado

11113raço direito
João Rodrigues

Duarte Santos

António Jorge Fernandes

a vez, a Madeira vai estar
ntada nos Jogos Olímpicos
ambém ao nível da medicina desportiva,
pois o especialista José Manuel Ramos
foi convidado a integrar a Missão
Portuguesa no Rio de Janeiro.
José Manuel Ramos faz parte de uma
equipa de cinco médicos que estar na
Aldeia Olímpica a servir os atletas
portugueses, responsabilidade enorme se
atendermos à importância dos Jogos
para o país. Esta é mais um forte atestado
de competência para um médico que
construiu já um grande
legado a este nível.

Carlos Léon 1 Ténis

de Mesa

Estreia como Director Desportivo do Ténis de
Mesa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

No topo do ténis de mesa
Carlos León é um nome consensual ao nível do desporto,
nomeadamente do dirigismo desportivo. A competência revelada
nos diferentes cargos que ocupou, tendo já presidido a Federação
Portuguesa de Ténis de Mesa, para além de ter desempenhado
outros cargos de relevo na Madeira (líder da associação e quadro de
relevo no IDRAM), conduziram-no ao estatuto de principal
responsável pela modalidade no Rio de Janeiro.
Um cargo de grande importância, que reforp o estatuto e prestígio
de Carlos León mas também do próprio ténis de mesa madeirense
em particular. Temos quadros de todo!
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Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão marcar presença quatro atletas, três técnicos,
dois árbitros, um médico e um dirigente. Na semana que antecede a cerimónia
de abertura, o DIARIO apresenta cada um dos nossos '11 olímpicos' P. 28 E 29
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'
SÉRIA° IVAN IINCEVIC
FECHA PIANTEL DO SPORTING
É o reforço que faltava ao plantei do Sporting,
que desde ontem passa a contar com o pontaesquerda Ivan Nikcevic. É sérvio, tem 35
anos e jogava no Wisla Piock, da Polónia,
onde foi colega de Tiago Rocha. "Temos
grandes jogadores e vamos trabalhar muito
para no final da época conquistarmos o
campeonato", disse o atleta que se considera
um "guerreiro" dentro de campo.

Página 9

A10

ID: 65482757

29-07-2016

Tiragem: 74995

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,85 x 6,31 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Sporting confirma
sérvio Ivan Nikcevic
ca O Sporting confirmou a contratação por
uma temporada do internacional sérvio Ivan
Nikcevic, ponta-esquerda de 35anos, que na
última época alinhou nos polacos do Wisla
Piock "É um orgulho", confessou Nikcevic
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Atleta é o quinto reforço dos alvinegros

Pedro Garcia integra plantel
sénior de andebol
A secção de andebol da
Associação Desportiva Sanjoanense fechou recentemente o
plantel sénior com a chegada
a acordo com Pedro Garcia. O
atleta, que na última temporada representeou o FC Gaia,
tendo passado ainda pelos primodivisionários FC Porto e GC
Santo Tirso, apontou ao longo
da época passada 238 golos.
Com uma eficácia elevada e
dono de uma técnica e velocidade muito acima da média,

Pedro Garcia, de 26 anos, vem
elevar de forma inequívoca a
qualidade do plantel sénior da
Associação Desportiva Sanjoanense.
O atleta, que é o quinto
reforço dos alvinegros para a
nova época, junta-se aos já
confirmados João Costa, exBenfica VR, Ruben Oliveira e
Mário Lopes, ex-Módicus, e
João Pinhal e Alexandre Relvas,
que representavam SC Espinho.
A equipa conta ainda com

as renovações de Ricardo Pinho, Rui Rodrigues, Bruno
Pinho, Ricardo Gaspar, Ricardo Coutinho, Fabian Scheck,
Xavier Costa, Eduardo Pereira,
Emanuel Silva, Pedro Amorim,
António Brandão, Hugo Terra, Pedro Morais, Fábio Gonçalves e Tiago Correia.
O comando da equipa sénior de andebol da Sanjoanense
continua entregue a Nuno Batista, que será o treinador alvinegro para a época 2016/2017.
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