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Novo técnico da seleção feminina será conhecido nos próximos dias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dde2dca

/

 
08 de abril de 2014 07:17h
 
 O substituto de Vivaldo Eduardo virá de Portugal.
 
 O novo técnico da seleção angolana sénior feminina de andebol, que substituirá no cargo o treinador
Vivaldo Eduardo, será conhecido na próxima semana anunciou, segunda-feira, em Luanda, o
presidente da Federação Angolana de Andebol (FAAND), Pedro Godinho.
 
 Em declarações à Rádio 5, o responsável revelou que o substituto de Vivaldo Eduardo virá de
Portugal, para treinar a seleção angolana feminina em tempo integral.
 
 "Pelo nível que nossa seleção já atingiu não se compadece com o atual modelo e, por isso, está na
hora de termos um treinador em tempo integral. Nessa semana, vamos reunir o Conselho de Direção
da federação para os acertos finais e depois já se saberá em definitivo quem será o futuro treinador da
seleção feminina", detalhou.
 
 Segundo o responsável, a federação já pesquisou alguns treinadores com o nível exigido
internacionalmente, porém o factor língua pesou na decisão final da escolha do futuro treinador, por
se pretender um técnico oriundo de um país lusófono.
 
 Pedro Godinho apontou o actual selecionador português, João Florêncio, como uma forte hipótese
para comandar a equipa angolana onze vezes campeãs de África.
 
 A escolha, explicou, surge em função de um trabalho de um pesquisa que efetuou pela Europa na
companhia do vice-presidente da FAAND, Ilídio Cândido.
 
 A mudança da equipa técnica se deve a fraca prestação da seleção feminina no campeonato africano
da modalidade realizado, em janeiro, desse ano, na Argélia, onde o combinado tunisino destronou as
angolanas.
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Maia é a Cidade Europeia do Desporto

http://www.pt.cision.com/s/?l=c3b5d5fa

/

 
Este ano a Maia é a Cidade Europeia do Desporto e a partir de hoje recebe as fases finais dos
campeonatos nacionais universitários. Comentários de Rúben Alves, Federação Académica do Porto;
Ricardo Freitas, Câmara Municipal da Maia.
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RTP 1  	Meio: RTP 1 - Portugal em Direto
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1 1 1

Maia é a Cidade Europeia do Desporto

http://www.pt.cision.com/s/?l=10d0e708

/

 
Este ano a Maia é a Cidade Europeia do Desporto e a partir de hoje recebe as fases finais dos
campeonatos nacionais universitários. Comentários de Filipa Godinho, Federação Académica Desporto
Universitário.
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Andebol 
Sporting venceu 
Águas Santas 
em jogo antecipado 
O Sporting foi, ontem, vencer a casa do Águas
Santas, por 29-36, em jogo antecipado da 6.ª
jornada da segunda fase do campeonato na-
cional de andebol. Com este resultado, a equi-
pa leonina lidera de forma provisória, com 41
pontos. O ABC/UMinho é segundo, com 40
pontos. Na próxima jornada, a equipa braca-
rense recebe o Águas Santas (dia 19).
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Salreu homenageia hoje o seu fundador
Avelino Conceição

OBRAS AAssociação Cultural
de Salreu vai, hoje, prestar uma
homenagem a Manuel Figueira,
fundador do clube. O acto irá
decorrer num almoço onde são
esperadas cerca de 230 pessoas.

Tendo sido um dos grandes
pilares da fundação do clube,
Manuel Figueira, actualmente

com 77 anos, foi sempre o rosto
da Associação, que nasceu em
1975, aquando do aparecimento
do grupo coral.

Sempre muito eclético, o Sal-
reu foi dando, nos anos 80/90,
passos sólidos no desporto, no-
meadamente no atletismo, on -
de viu aparecer atletas de bom
nível, bem como no andebol,
modalidade que ainda hoje é a

“menina” dos olhos da colecti-
vidade – conta com cerca de 70
atletas a disputar os campeo-
natos regionais e nacionais.

Durante o dia será, também,
inaugurado o novo piso do pa-
vilhão e algumas das obras que
foram feitas na infra-estrutura,
que tem sofrido muito com as
últimas intempéries.

A Direcção do clube é liderada

por Fátima Cabral, ex-prati-
cante do Salreu, que garante
que este almoço será “uma ho-
menagem sentida a Manuel Fi-
gueira, por tudo aquilo que deu
ao clube”, e salientou, ainda, que
a sua Direcção quer aproveitar
este momento para mostrar à
comunidade que “o clube tem
condições para a prática des-
portiva”.

A presidente do Salreu anu -
nciou que espera, brevemente,
avançar com a criação “de
uma equipa de futsal” e que
na mente da Direcção está,
também, o “regresso do atle-
tismo, modalidade que levou
muito longe o nome de Sal-
reu”, salientou.

A dirigente fez, também, um
apelo: “Apareçam e tragam um
amigo. Queremos que este clu -
be seja da comunidade e para a
comunidade”.

Do programa da actividade

de hoje faz parte um jogo de
andebol de minis, às 11 horas,
seguindo-se a cerimónia de
inauguração do novo piso. O
almoço de homenagem a Ma-
nuel Figueira começa às 12.30
horas. Às 17 horas joga a equi -
pa sénior do clube.

Todos os fundos angariados
com as inscrições para o al-
moço, que tinham um custo
de 15 euros, vão reverter a fa-
vor das obras do novo piso e
restauro das instalações do
clube estarrejense.|
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O desporto é uma actividade nobre, quer na sua forma 
amadora, quer na sua forma profissional, envolvendo atle-
tas, treinadores pais e dirigentes, além de instituições que 
direta ou indiretamente estão envolvidas e apoiam as ati-
vidades desportivas, como associações e câmaras munici-
pais.

As atividades desportivas dinamizadas em alguns con-
celhos centram-se muito no futebol sénior, onde são gas-
tas quantias avultadas para por a maquina a funcionar , pois 
hoje, ao contrário de outros tempos, já são poucos aqueles 
que jogam por amor à camisola e hoje é necessário contratar 
jogadores muitas das vezes de bem longe e bem caros, pois a 
competição assim o exige, para quem  luta pelos lugares da 
frente, deixando para trás atletas do concelho. 

Já para não falar nos casos de atletas estrangeiros que vêm 
à procura do el dourado e se deparam com contratos fictí-
cios e outras situações extremas que para as autoridades são, 
simplesmente, tráfico humano. Os casos são-nos bem mais 
próximos do que o que possamos imaginar.

 Tudo isto acaba sempre por se traduzir em despesas 
enormes, e principalmente nos concelhos pequenos onde o 
setor empresarial é reduzido e os patrocínios não abundam. 
Se não forem as câmaras municipais, o desporto a esse nível 
acaba, como já aconteceu em alguns concelhos, pois a gra-
ve situação financeira dos municípios refletiu-se nos - seu 
principal financiador.

O problema surge quando, por vezes, são esquecidas as 
camadas jovens, onde deveria ser a maior aposta, pois as 
crianças, quando estão a praticar algum desporto, além de 
beneficiarem de melhorias no seu desenvolvimento físico, 
aprendem regras, disciplina e concentração, tão importan-
tes nos dias de hoje.

É importante também um plano estratégico orientado 
para diversas modalidades e não só para o futebol;  é im-
portante que as crianças e jovens possam, nos seus conce-
lhos, praticar Karaté, andebol, atletismos, entre outras mo-
dalidades, e aí os municípios têm de participar ativamen-
te, ajudando esses jovens a adquirir equipamento, facilitan-
do-lhes o transporte e pondo as instalações municipais ao 
dispor das associações e clubes que tenham capacidade pa-
ra as gerir e que não canalizem todos os meios financeiros 
para o futebol sénior e outras atividades festivas que só ser-
vem alguns.

O mérito deve ser compensado a todos aqueles que desin-
teressadamente se disponibilizam para, por exemplo, treinar 
essas camadas jovens, oferecendo de forma voluntária o seu 
tempo para contribuir para o desenvolvimento de ativida-
des que nos enaltecem a todos e onde um euro pode repre-
sentar melhorias psicomotoras nos jovens atletas.

Não menos importante é repensar, reinventar e reutili-
zar as infra-estruturas já existentes. A fase da construção foi 
importante e foi concluída na maior parte dos nossos con-
celhos. Agora, em vez de programar outros espaços físicos 
com a sede de deixar marca, é bem mais importante deixar 
trabalhar quem sabe, a começar pelos técnicos de desporto, 
hoje peças fundamentais em cada concelho.  É deles o mé-
rito dos sucessos alcançados nas mais variadas modalida-
des, muitas, até há bem pouco tempo, desconhecidas. Tam-
bém estes deviam ser ouvidos nas associações, onde a polí-
tica deve ficar à porta, avaliando apenas a diferença entre o 
custo / benefício.

Desporto pela saúde, 
Inclusive da Saúde 
Financeira das Autarquias

o MEU oLHAr

FErNANdo PIrEs
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ANDEBOL – CAMPEONATO NACIONAL

g A cumprir três jogos nesta deslo-
cação ao Continente, a equipa do
Sporting da Horta passou por Lisboa
para defrontar o SL Benfica, depois
de  na passada quinta-feira ter perdi-
do no Dragão Caixa. 

O SL Benfica venceu, sem surpre-
sas o Sporting da Horta por 39-26,
em jogo da terceira jornada do grupo
A da fase final do Andebol 1. 

Ao intervalo, os pupilos de Jorge
Rito já seguiam na frente do marca-
dor (19-14) numa partida de sentido
único, especialmente nos segundos
30 minutos. 

Elledy Semedo, com 11 golos, e
Yuri Kostetskhy, com oito, foram os
melhores marcadores da tarde.

Com este triunfo, o primeiro obti-
do na fase final, o SL Benfica ascen-

deu ao terceiro lugar, com 35 pontos,
menos um que o Sporting CP, que é
segundo e que o FC Porto Vitalis, que
tem menos um jogo. 

O Sporting da Horta vai
ainda cumprir mais um jogo fora de
casa antes de regressar ao Faial.
Assim, domingo, os pupilos de Filipe
Duque vão jogar com o Águas
Santas.                                        MJS

SCH não consegue passar na Luz
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