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A7 Andebol: João Pinto regressa ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2ab7bc75

 
Universal assinou por duas épocas
 
 há 1 hora
 
 João Pinto regressa ao Sporting e é o terceiro reforço da equipa de andebol leonina para a época
2015/2016.
 
 O universal, que deixou Alvalade há três anos, para jogar pelo Madeira SAD e depois pelo ABC de
Braga, assinou para as duas próximas temporadas.
 
  Volto com mais cabeça, mais maturidade e mais experiência. Sempre gostei do clube e das pessoas
que cá estão, por isso decidi voltar , disse em declarações reproduzidas no site oficial do clube.
 
Redação
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A11

João Pinto reforça equipa de andebol do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a1f1b630

 
Carlos J Barros/ RTP 27 Jul, 2015, 23:55 | Outras Modalidades João Pinto regressa aos  Leões  | scp O
português João Pinto é o terceiro reforço da equipa de andebol do Sporting para a próxima temporada,
regressando a Alvalade três épocas depois, anunciou hoje o clube na sua página oficial. O universal,
que assinou um contrato de duas temporadas, junta-se a Carlos Carneiro e Aljosa Cudic como reforço
da equipa 'leonina', à qual regressa após passagens por Madeira SAD e ABC Braga. "Volto com mais
cabeça, mais maturidade e mais experiência. Sempre gostei do clube e das pessoas que cá estão, por
isso decidi voltar", disse o atleta, de 26 anos, citado no site oficial do clube. Os 'leões' anunciaram
ainda a renovação, por uma época, dos contratos do guarda-redes Ricardo Correia e Nuno Pinto,
irmão de João Pinto.
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Andebol
Portugal perde com Qatar mas continua
vivo no Mundial de andebol sub-21
Portugal sofreu a segunda derrota no Grupo B do Campeonato do Mundo
de andebol masculino de sub-21, que decorre no Brasil, ao perder com o
Qatar por 26-20, tendo-se registado um parcial de 12-7 ao intervalo.
Com este desaire na quarta jornada, dois dias depois de perder com a Es-
panha, por 25-20, Portugal desceu ao quinto lugar do agrupamento, com
os mesmos três pontos que a Sérvia e a três de distância do trio formado
por Espanha, Roménia e Qatar.
Nesta jornada, a Espanha venceu a Sérvia por 28-21, enquanto a Romé-
nia superiorizou-se a Angola por 39-29.
De recordar que se qualificam para os oitavos de final os quatro primeiros
classificados dos quatro grupos da primeira fase.
Na última jornada, Portugal defronta Angola, que ainda não pontuou,
enquanto a Sérvia, concorrente directa da seleção das ‘quinas’ na luta pe-
la quarta posição, joga com o Qatar.
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  Corte: 1 de 1ID: 60326020 27-07-2015

Formação
ABC/UMinho
apresenta
estrutura técnica
Tendo em vista a temporada
2015/2016, o ABC/UMinho já
tem praticamente definida toda
a estutura técnica dos escalões
de formação.
Depois de anunciado o regresso
de Jorge Rito para assumir a
coordenação da formação e trei-
nar a equipa de juniores, o clube
anunciou os treinadores dos res-
tantes escalões. Assim, nos juve-
nis, o técnico é Raul Maia que vai
trabalhar em estreita ligação
com o treinador dos juniores,
Jorge Rito; nos iniciados, Filipe
Magalhães assume o cargo, en-
quanto nos infantis Nuno Cardo-
so e João Barrote dividem a fun-
ção. O clube vai ainda continuar
a preparar a nova temporada
com a restruturação das equipas
técnicas a manter-se.

§breves
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Já é conhecido e é hoje apresen-
tado oficialmente o novo treina-
dor do Arsenal da Devesa Ande-
bol para a temporada 2015/2016.
A escolha dos responsáveis do
clube para assumir a vaga deixa-
da em aberto pela saída de Rui
Ferreira caiu para Gabriel Oli-
veira, treinador experiente que
esteve ligado ao ABC/UMinho
durante largos anos, nos esca-
lões de formação, sendo também
treinador das equipas de andebol
da Universidade do Minho, e
agora abraça um novo desafio.

O técnico assume o comando
técnico da equipa sénior do Ar-
senal Andebol para atacar mais
um temporada na II Divisão Na-
cional da modalidade, mas assu-
me também toda a coordenação
dos escalões de formação do
clube, contando com o auxílio

de alguns treinadores que serão
responsáveis pelos escalões.

Assim, no projecto escolar que
a equipa bracarense tem em pro-
tocolo com instituições de ensi-
no da cidade, a coordenação vai
ficar a cargo de João Santos que,
curiosamente, é também atleta
da equipa sénior do clube. Já as
formações de bambis e minis fi-
cam a cargo de Rui Barreira, en-
quanto os infantis vão ser treina-
dos por Fernando Fernandes.

No que diz respeito à equipa
sénior, Gabriel Oliveira encon-
tra-se ainda a estudar as melho-
res opções para a formação da
sua equipa técnica, sendo que o
clube lhe deu toda a liberdade
para a escolha dos seus adjuntos.

De forma a começar a preparar
a nova temporada, os responsá-
veis pelas equipas técnicas do
clube vão ser apresentados, a
partir das 19 horas, na sede do
Arsenal da Devesa.

Aposta para atacar a II Divisão Nacional

Gabriel Oliveira assume comando do Arsenal Andebol

DR

Gabriel Oliveira é o novo treinador do Arsenal Andebol
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Vai orientar equipa sénior e coordenar a modalidade

Gabriel Oliveira assume 
andebol do Arsenal 

Gabriel Oliveira é apresentado hoje

 Luís Filipe Silva

g
abriel Olivera é o no-
vo técnico da equipa 
sénior de andebol do 
Arsenal da Devesa.

 O treinador deixou os 
escalões de formação do 
ABC e vai agora assumir 
a equipa sénior do clube 
bracarense, que milita na 
II Divisão Nacional, subs-
tituíndo Rui Ferreira, que 
deixou o cargo no final da 
época, depois de ter luta-
do até final da época pela 
subida de divisão.

Para além dos senio-
res, Gabriel Oliveira vai 
ser o responsável por to-
do o andebol do Arsenal 
da Devesa, sendo também 
nomeado coordenador.

O treinador trabalhou 
nos escalões de formação 
do ABC e é selecionador 
nacional universitário que 
se sagrou campeão mun-
dial em Guimarães.

O treinador vai ser ho-
je apresentado, às 19h00, 
na sede do Arsenal da De-
vesa, no parque da Ponte.

Fernando Fernandes 
vai continuar a trabalhar 
com o escalão infantil e 
Rui Barreiras vai ser o 
responsável pelos minis 
e bambis. Já João Santos 
vai ser o responsável pe-
lo projeto escolar.

Estes vão ser os téc-
nicos que vão trabalhar 
no andebol do Arsenal 
da Devesa na temporada 
2015/16.

D
R
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A16

João Pinto reforça leões - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-07-2015

Meio: Jogo Online

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4702407

 
João Pinto é o terceiro reforço da equipa de andebol do Sporting para a próxima temporada,
regressando a Alvalade três épocas depois, anunciou o clube na sua página oficial.
 
 O universal, que assinou um contrato de duas temporadas, junta-se a Carlos Carneiro e Aljosa Cudic
como reforço da equipa 'leonina', à qual regressa após passagens por Madeira SAD e ABC Braga.
 
 "Volto com mais cabeça, mais maturidade e mais experiência. Sempre gostei do clube e das pessoas
que cá estão, por isso decidi voltar", disse o atleta, de 26 anos, citado no site oficial do clube.
 
 Os 'leões' anunciaram ainda a renovação, por uma época, dos contratos do guarda-redes Ricardo
Correia e Nuno Pinto, irmão de João Pinto.
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A17

João Pinto reforça Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/07/27/joao-pinto-reforca-sporting

 
27-07-2015 22:54
 
 Este é a terceira novidade para a próxima época.
 
 João Pinto
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting anunciou esta segunda-feira João Pinto como reforço da equipa de andebol.
 
 O universal, que foi formado em Alvalade, chega proveniente do ABC de Braga, clube que
representou na última temporada. João Pinto diz regressar "com mais cabeça, mais maturidade e mais
experiência".
 
 O andebolista assinou contrato com a duração de duas temporadas.
 
 Por outro lado, Nuno Pinto e Ricardo Correia renovaram por mais uma época.
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V
iseu vai voltar a ser palco de 
mais um torneio internacio-
nal de andebol que, como 

já vem sendo hábito, traz à cidade 
equipas de topo na modalidade.
Este ano, de 22 a 23 de agosto, vol-
tam a marcar presença “pesos pesa-
dos” do andebol português, como é 
o caso de três das melhores equipas 
da modalidade em território nacio-
nal: o vice-campeão nacional, Spor-

ting, Benfica e ABC de Braga. Nesta 
edição, a equipa estrangeira convi-
dada é o Alingsas HK, formação da 
Suécia.
Sporting e Benfica já haviam mar-
cado presença no ano passado, edi-
ção em que o Porto, que este ano 
não estará por Viseu, saiu vencedor, 
depois de ter batido o Sporting por 
32-25. 
No caso dos leões chegam a Viseu 

com novo treinador. O técnico Ja-
vier Zupo Equisoain vem substituir 
Frederico Santos, para as próximas 
duas épocas. Já as águias mantêm o 
espanhol Mariano Ortega.
O Torneio Internacional de Viseu 
é considerado um dos principais 
torneios de pré-época que se reali-
zam em Portugal, temporada que 
arranca a 3 de outubro, e já chegou 
a ser considerado um dos melhores 

torneios de andebol de equipas da 
Europa.
O que não vai voltar a repetir-se é 
a Gala Nacional de Andebol, uma 
vez que o evento só pode decorrer 
dois anos consecutivos na mesma 
localidade. A gala anual marcou 
presença na cidade de Viseu nas 
terceira e quarta edições e este ano 
realiza-se em Castelo Branco, a 29 
de agosto. – MC

 ANDEBOL

BENFICA, SPORTING, ABC E SUECOS 
DO ALINGSAS JOGAM EM VISEU
TORNEIO REALIZA-SE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO

FC Porto, que este 
ano não estará em 
Viseu, foi o vencedor 
da edição passada, 
ao bater o Sporting 
por 32-25
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P.32   DESPORTO

GRANDES 
DO ANDEBOL 
DE NOVO EM VISEU
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Missão pelo
pavilhão
Antoine Velge
acelera recolha
de donativos

A campanha da And-
gerações, associação 
pró-andebol do Vitó-

ria, promovida para angariar 
o valor de 5000 mil euros, no 
âmbito de uma iniciativa de 
crowdfunding que reverte-
rá em favor da requalifi ca-
ção do pavilhão Antoine Vel-
ge, já ultrapassou os mil eu-
ros, em resultado de 34 do-
nativos confi rmados on-line, 
que podem variar entre os 5 
e os mil euros, até esta quin-
ta-feira, através do sítio: ht-
tp://ppl.com.pt/pt/prj/um-
-pavilhao-uma-missao.

Refi ra-se que a acção só te-
rá o efeito desejado se a meta 
dos 5 mil euros for angariada 
até 11 de Setembro próximo.

De acordo com a Ande-
gerações, a importância 
do sucesso desta iniciati-
va, que visa garantir con-
dições mínimas aos jovens 
praticantes, incidirá, fun-
damentalmente, em obras 
a realizar nos balneários. 
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ANDEBOL
ACV ENCERRA

ÉPOCA
Como habitualmente, o andebol ACV marcou o final da
época desportiva com uma confraternização entre atletas
e famílias que começou com jogos no pavilhão municipal
e terminou com uma festa na Casa Associativa de Vermoim.
Entretanto, o clube avança que foram renovados vínculos
com a maior parte dos atletas tendo em vista a próxima
época. Ao todo, 65 atletas transitam para a nova época,
mas a direção espera que outros renovem. O mesmo
aconteceu com a equipa técnica.
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andebol
eNcoNtro NacioNal De miNis

sanjoanense com prestação positiva em avanca

resultados
Andebol de 7 Masculino
Sanjoanense, 17 – CD Infante, 16
Lamego, 11 – Sanjoanense, 15
Sanjoanense, 13 – Sporting CP, 14
ABC Braga, 13 – Sanjoanense, 11
Sanjoanense, 11 – Rio Tinto, 16
P. Frades, 18 – Sanjoanense, 18

Andebol de 7 Feminino
A Espinho, 7 – Sanjoanense, 11
Sanjoanense, 25 – Porto Salvo, 2
Gil Eanes, 12 – Sanjoanense, 6
Sanjoanense, 20 – Juvemar, 6
P. Salvo, 4 – Sanjoanense, 13
Sanjoanense, 16 – Vacariça, 16

Andebol de 5 Masculino 
Sanjoanense, 16 – S. Correia, 10
S. Mamede, 7 – Sanjoanense, 23
Sanjoanense, 19 – V. Setúbal, 5
FC Gaia, 16 – Sanjoanense, 23
Sanjoanense, 20 – CAIC, 31
E. Vigorosa, 18 – Sanjoanense, 14
Sanjoanense, 23 – S. Correia, 19
CD Infante, 15 – Sanjoanense, 10

Andebol de 5 Misto 
Sanjoanense, 13 – St. Joana, 25
Maia Stars, 13 – Sanjoanense, 5
Sanjoanense, 1 – Godim, 22
Lagoa, 28 – Sanjoanense, 12
Douro, 19 – Sanjoanense, 7
Sanjoanense, 6 – CD Infante, 16
Sanjoanense, 9 – Gil Eanes, 3
Leça, 8 – Sanjoanense, 11

Avanca acolheu no último 
fim de semana o Encontro 
Nacional de Minis, onde foram 
realizados mais de 300 jogo em 
apenas quatro dias. Dirigida 
a atletas com idades entre os 
7 e os 11 anos, a competição 
contou com a presença de 63 
clubes nacionais que ao longo 
do evento demonstraram cama-
radagem, diversão e fair play.

Presente na competição 
com a maior comitiva do even-
to, a Sanjoanense teve uma boa 
prestação numa prova em que 

os resultados eram o menos 
importante.

No grupo de andebol de 
7, em seis jogos realizados, 
a equipa masculina alvinegra 
venceu dois e empatou um, aca-
bando por ceder nos restantes, 
enquanto a formação feminina, 
levou a melhor em três partidas 
e perdeu as outras três.

Já no grupo de andebol de 
5 masculino a prestação da San-
joanense foi uma das melhores 
ao vencer cinco dos oito jogos 
que realizou, sendo que em 

andebol de 5 misto, a equipa 
alvinegra apenas venceu três.

aDs apreseNtou 
a maior comitiva 

Do eveNto

A Associação Desportiva 
Sanjoanense foi um dos clu-
bes que marcou presença na 
competição surpreendendo 
na cerimónia de abertura ao 
apresentar a maior comitiva 
de sempre do evento com 46 

jovens atletas.
Face ao número de ele-

mentos, José Pedro Silva, di-
retor da secção de andebol 
do clube alvinegro, deixou a 
promessa que no próximo ano 
a Sanjoanense irá estar pre-
sente ainda com mais atletas. 
“Estamos no caminho certo. 
Sabemos que brevemente os 
resultados vão começar a sur-
gir” referiu o responsável, 
salientando que a meta des-
portiva “é formar os campeões 
do futuro”. “Também temos a 

nossa responsabilidade social 
como educadores, que durante 
alguns anos passam valores 
importantes e enriquecem a 
formação pessoal de cada um. É 
aqui que se aprende a trabalhar 
em equipa e a fazer sacrifícios 
em prol de um objetivo. É aqui 
que miúdos de vários extratos 
sociais encontram igualdade 
completa o onde se fazem laços 
de amizade para a vida”, referiu 
José Pedro Silva. “Temos noção 
que o desporto de competição, 
mesmo o futebol, só permite 

a uma minoria muito restrita 
viver do desporto, pelo que 
não criamos ilusões a ninguém” 
acrescentou o diretor alvinegro, 
sublinhando que a principal pre-
ocupação passa por “trabalhar 
bem e ter a consciência tranqui-
la sabendo que o resultado final 
é o melhor possível”. “Temos 
que fazer um agradecimento 
aos pais, em especial aos que 
se disponibilizaram para ficar 
alojados com as crianças, pois 
sem eles nada seria possível”, 
concluiu José Pedro Silva.
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