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Estado vai apoiar o desporto adaptado com quase 700 mil euros
http://www.pt.cision.com/s/?l=b8cfc96
O Estado vai apoiar o desporto adaptado com quase 700 mil euros. Governo e 13 federações assinam
hoje um acordo.
Comentários do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.
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Federações vão receber quase 700 mil euros de apoio ao Desporto Adaptado
http://www.pt.cision.com/s/?l=4478dd73
Várias federações vão receber quase 700 mil euros de apoio ao Desporto Adaptado. O Programa
Nacional de Desporto para Todos é da responsabilidade do Instituto Português do Desporto e
Juventude, com cofinanciamento do Instituto Nacional para a Reabilitação.
Declarações de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Repetições: TSF - Notícias , 2016-07-27 08:08
TSF - Notícias , 2016-07-27 09:10
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ANDEBOL SPORTING

Sporting com quilates de ambição
Seis reforços de peso... e altura para o técnico Zupo Equisoain e Ser campeão nacional é a prioridade assumida
por todos o Leões esperam ainda ponta-esquerda sérvio para substituir o lesionado Felipe Borges
Têm

a palavra

UM PASSO EM FRENTE
il

Perante o esforço do clube, a
nossa ambição só pode ser ganhar
todas as competições. Este e um clube
muito grande mesmo que o andebol
português não seja de top para outros
países. O Sporting decidiu dar um
passo em frente e criar um projeto
ambicioso, com uma estrutura
fantástica, e ajudou conhecer o Zupo,
com quem joguei em Pamplona

CARLOS RUESGA
central do sporting

MAIS TÁTICO
3

3a

a

Sporting investiu em seis caras novas para a temporada de 2016/17 e Zupo diz que quer jogar a Liga dos Campeões no ano seguinte; Cláudio Pedroso é o único português a juntar-se ao lote
ror

EDITE DIAS
•
RRANCOU a época do

andebol do Sporting com
seis caras novas para pre
parar o ataque ao titulo de
campeão nacional.
Esta foi, aliás, a prioridade assumida pelo técnico espanhol Zupo Equisoain, que lidera os leões
pela segunda temporada. Depois
cia revolução no plantei, que tem
agora Carlos Carneiro corno capitão, todos esperam a bonança. E
troféus, muitos, todos Os que puderem. «O objetivo é ser campeão.
Desde o primeiro treino, desde o
primeiro jogo. Não vamos descu rar as competições europeias e a
Taça de Portugal, mas a priorida de é o campeonato», assumiu o
treinador, sempre de olho no primeiro treino do grupo, onde foi
impossível não reparar nos reforços. O guarda-redes Asanin e os
seus 2,06 metros não cabem na baliza, por exemplo, mas não é o único a chamar a atenção pelo porte físico. Com a ajuda do pivô Zabic
(2,01 m) e do lateral direito Bozo vic (2,03 m), o Sporting já deve li
derar nas contas da altura. Mas,
este grupo tem muito mais do que
tamanho, garante Zupo.
«É uma equipa de muito nível,
muitos quilates, são atletas que
chegam de equipas que jogaram a
Champions, com mentalidade ganhadora, que não precisam de apresentações», elogiou. «Juntamente com os que ficaram, a equipa

A

torna-se muito competitiva», rei terou, entusiasmado. «Depois do
esforço económico que fez o clube,
tenho a certeza que todo o andebol,
e não só português, estará de olho
no Sporting. Na conversa de apresentação que tivemos, falámos de

onde queremos chegar, onde os jogadores querem estar e queremos
ser campeões de Portugal.»
A surpresa de algumas sairias cio
plantel leonino da época passada
(Fábio Magalhães, Bruno Moreira,
João Antunes, por exemplo) foi co] -

Ivan Nikcevic a caminho
O sérvio Ivan Kikcevic pode fechar o plantei doSporting se passar nos exames físicos a que ainda será submetido. O ponta-esquerda de 35 anos, que no ano passado foi colega de equipa de Tiago Rocha nos polacos do Wisla Plock, deve chegar a Lisboa nas próximas horas e pode colmatara baixa do brasileiro Felipe Borges, ausência
notada na apresentação. O internacional brasileiro, que jogava nos franceses do
Montpellier — também companheiro de equipa de outro português, José Costa — foi
operado a uma lesão num ombro e o tempo de paragem pode ascender a seis meses,
o que inviabilizou o acordo com os leões.

matada com as entradas de nomes
importantes como Ruesga, Bozovic ou Asanin, chegadas que não
podem ser dissociadas do reconhe
cimento internacional que tem Zu
po. «Quando se vão buscar reforços fora de Portugal é porque este
tipo de jogadores não existe cá. Nos
últimos anos, o Sporting tinha 90
por cento de atletas portugueses e
10 por cento de estrangeiros. Nes
te caso, demos um salto qualitati
voe tivemos de ir ao mercado internacional» , justificou.
«A diferença vamos marca la
no trabalho diário, no jogo a jogo.
Sendo humildes. Não é por teres o
melhor plantei que tens a melhor
equipa», alertou. «Temos muito
potencial, temos equipa muito forte e o importante é que os tempos
de adaptação sejam curtos.»

O objetivo é ganhar o título de
campeão nacional e fazer uma equipa
competitiva, para crescermos
enquanto grupo e conseguirmos
ganhar tudo o que pudermos. O
andebol portugués é muito parecido
com o espanhol, rápido e muito mais
tático, por exemplo, do que na
Alemanha, onde joguei na última
época. por isso, gosto mais

MATE) ASANIN
Guarda-redes do Sporting

EXIGÊNCIA
O objetivo é ganhar tudo. Sinto a
confiança que depositaram em mim,
acho que vim para o clube certo para
ser campeão. Temos de pensar em ser
uma equipa. Se formos uma equipa
dentro e fora de campo, temos tudo
para ganhar as competições. O
aumento de exigência é normal, isto é
o Sporting. Estamos habituados, a
exigência tem de sér. ganhar

CLAUDIO PEDROSO
Lateral-direito
AN V« A/E VIDOIASI

PLANTEL DO SPORTING 2016/2017
NOME
CLUBE ANTERIOR
POSIÇAO
Mate) Asanin (Cro)
GR
HB Balingen (Ale)
Igor Zabk (Es1)
Pivot
Orasahazi FKSE (Hun)
Pedro Portela
P. Esquerda
Sporting
Mlchal Kopko (SVK)
Plvot
Tatran Presov
Bosko Bjelanovic
LE
Sporting
Cláudio Pedroso
LD
Madeira, SAD
Carlos Ruesga (Esp)
Central
FC Barcelona
Frankis Marzo (Cub)
Universal
Sporting
Pedro Solha
PE
Sporting
Aljosa Cudlc (Esi)
GR
Sporting
Carlos Carneiro
Central
Sporting
Francisco Tavares
PD
Sporting
Edmilson Araújo
Universal
Sporting
Manuel Gaspar
GR
Sporting
Bruno Gaspar
PE
Sporting
João Paulo Pinto
Universal
Sporting
Janko Bozovic (Aus) LD
HC Metalurg (Mac)
Treinador — Zupo Equisoain; Adjunto — Hugo Canela

Carneiro é novo capitão
-* Sporting vai realizar sete jogos de preparação e
o primeiro encontro será em Espanha, com o Can-

gas, no dia 13 de agosto
Carlos Carneiro é o novo capitão e acredita que vai
«ter uma tarefa fácil». O central está confiante, até
porque para março de 2017 está prometido o palco dos
sonhos, o Pavilhão João Rocha. «As expectativas no
Sporting têm de ser sempre elevadas. Estamos con
fiantes, temos muitas caras novas, reforços e atletas
cia formação. É uni prazer jogar com atletas deste nível e estamos ansiosos para que o pavilhão fique pronto e possamos ter muitas alegrias lá», disse, com um
sorriso. Para começar, há jogo com o Cangas, a 13, antes do encontro com o Belenenses (17) e os torneios
de S. Mateus (20 e 21) e Benidorm (27 e 28).

Carneiro, 34 anos, recebeu a braçadeira
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ANDEBOL
NUNO SILVA RENOVA
PELO MADEIRA SAD
Nuno Silva, atleta do Madeira
Andebol SAD, vai continuar a
representar as cores da coletividade madeirense. A direção do clube informou que o
desportista renovou o seu
contrato, cotando-se cada
vez mais como uma referência no clube, sendo vital a sua
permanência no projeto desportivo no andebol da SAD. O
andebolista parte assim para
a sua quinta época na entidade.
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O plantei do Sporting apresentou-se ontem, já com seis caras novas mas prevendo ainda mais um reforço

• Le Sporting aposta forte no plantei para a próxima temporada, acrescentando experiência
e qualidade a uma equipa já de si recheada de valor e de novo orientada por Zupo Equisoain

MUDA ESTRATÉGIA
NO ATAQUE AO liTULO
Pbuitelverde e branco
sofreu uma revolução,
saindo Fábio Magalhães,
Bruno Moreira oujoão
Antunes, e entrando o
internacional Cláudio
Pedroso e cinco estrangeiros de qualidade
8A111138011~110
••• São seis os reforços do
Sporting para atacar a próxi-

jetivo prioritário será vencer
o campeonato. "Vamos ter
uma equipa muito competitiva, sobretudo pelos jogadores que chegaram ao clube.
Tivemos de ir buscá-los lá
fora, porque em Portugal era
mais difícil encontrar jogadores com este perfil. Nos últimos anos, o Sporting tinha
90% de jogadores portugueses e 10% de estrangeiros.
Agora demos um salto qualitativo com estas contratações", vincou o técnico espanhol, considerando, no en-

ma temporada, mas os leões
ainda estão no mercado em
busca de um lateral-esquerdo, que será anunciado na
próxima semana. Matej Asanin, guarda-redes croata;
Carlos Ruesga, central espanhol; Igor Zabic e Michal
Kopco, dois pivõs, um esloveno e outro eslovaco, respetivamente; Janko Bozovic,
lateral-direito austríaco; e "O Sporting tinha
Cláudio Pedroso, lateral-di- 90% de jogadores
reito internacional portu- portugueses e 10%
guês, são, para além de dois de estrangeiros.
ex-juniores, as caras novas
Agora demos um
do plantel verde e branco.
Com a contratação de joga- salto qualitativo
dores de alto nível e com ex- com estas
periência de Liga dos Cam- contratações"
peões, o treinador, Zupo Zapo &inimiga
Equisoain, admite que o ob- Treinador do Sporting

tanto, que o Sporting terá de
provar em campo a qualidade da sua equipa. "Sabemos
que temos muito potencial,
mas os nossos adversários,
que também lutam pelo título, terão certamente equipas muito competitivas. Temos de ser humildes e pensar em ganhar jogo a jogo",
exprimiu.
O novo capitão dos leões
será Carlos Carneiro, ele que
havia desempenhado também essa tarefa ao serviço do
Benfica. O experiente central acredita que os leões estão a construir uma grande
equipa. "São jogadores de
grande calibre, habituados a
jogar em equipas de nomeada. Estamos confiantes que
iremos criar um grupo que
irá corresponder às expectativas do clube", indicou.
Carlos Ruesga, central de
31 anos, ex-Barcelona, chega
a Alvaiade pela mão de Zupo
Equisoain (foi seu treinador
em Pamplona) e com vontadede triunfar. "O Sporting
deu um passo em frente. O
objetivo é ganhar a Liga e dar
uma boa imagem na Euro-

pa", exprimiu o espanhol,
enquanto na baliza o gigante
(2,06 m) croata Matej Asanin
pretende "crescer e ganhar
títulos ao serviço do Sporting". Quanto a Cláudio Pe-

droso, que o Benfica emprestara ao Madeira SAD, deseja
retribuir a confiança depositada nas suas capacidades.
"Estou no clube certo para
voltara ser campeão", frisou.

P LAN T
N.°/NOME
IDADE POSIÇÃO NACIONALIDADE CLUBE ANTERIOR •
22
GR Croata
'Matei Asanin
HB Bfilingen (Ale) "
P . Esioveno
3 Igor Zabic
23
Orosahazi (Hun)
PD Português
4 PedroPorteb
26
Soordno
P
5 Michal Kopco
28
Eslovaco
Tatran Presov (Esq
Português
SPOrtin0
780118)Biebnovic 29 LE
10 Cláudio Pedroso 30
LD Português
Madeira SAD
11CadOs Ruesga
31
Espanhol
c
Barcelona (Esp)
13 Franids Carol
28
Sporting
LE/C Cubano
15 PedroSolha
34
PE
Português
Sporting
16 Allosa Cudic
28
GR
Esloveno
Sporting
18 Carlos Carneiro 34
C
Português
Sporting
22 Frandsco Tavares 19
PD Português
Sporting
LE
23 EdiellsonAnAio 22
Português
Sporting
24 Manuel Gaspar 17
GR
Português
Sporting (jun)
PE Português
26 OrunoGaspar
18
Sporting (jun)
73 João Pinto
26
C
Português
Sporting
77 Janko Etozovk
31
LD Austríaco
HC Metaiurg (Mac)
Treinador: Zupo E-quitoaln
Adjuntos: Hugo Canela, Francisco Carinena eAndré lebreira (GR)
Nota GR - guarda-redes. LE - lateral-esquerdo:C - central. LD - lateral-direito.
PE ponta-esquerda P pivd. PD - ponta-direita
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ANDEBOL

SPORTING COM SEIS

NOVOS LEOES
Técnico Zupo Equisoain
conta com reforços de
peso para atacar a
temporada 2016/2017
vtroa VENTURA

IS • O Sporting regressou ontem ao trabalho tendo em vista
a temporada 2016/2017. 0 local
escolhido foi o Pavilhão Multiusos do Estádio de Alvaiade,
onde a equipa técnica liderada
por Zupo Equisoain realizou o
primeiro treino da época e
onde estiveram presentes os 17
jogadores que compõem o
plantei, entre os quais os seis
reforços: Matej Asanin, Igor
Zabic, Michal Kopco, Janko
Bozovic, Carlos Ruesga e o internacional português Cláudio
Pedroso.
Perante o valor dos novos
jogadores, alguns deles com
participação na Liga dos
Campeões, o técnico Zupo
Equisoain está confiante
numa boa temporada. "Estou
com muitas expectativas. O
objetivo prioritário é ser campeão da Liga . É este o nosso pri
melro pensamento desde este
nosso primeiro treino. O plantei tem muito nível, com jogadores de grande experiência,
com qualidade comprovada e
que não necessitam de apresentação. São jogadores contratados, mas que juntos com
os que cá estão formam uma
equipa multo competitiva",
disse o técnico espanhol.
Mas Zupo Equisoain avisa
que não basta ter bons jogadores para se ter êxito.

DECIDIDOS. Os reforços leoninos prontos para brilhar

"OBJETIVO É SER CAMPEÃO.
ESTE É O PENSAMENTO DESDE
O PRIMEIRO TREINO", DISSE
O TÉCNICO ZUPO EQUISOIUN

mos de pensar em ser uma equipa dentro do campo. Se formos PLANTEL
temos tudo para ganhar", dLsse Jogador
Matei Asanin
o ex - jogador do Madeira SAD.
Musa CudR
Jogos de treino

°Sporting até ao início do cam"Quando se vão buscar refor- peonato vai realizar uma série
ços fora de Portugal é sinal que de jogos de preparação que conão existem aqui este tipo de meçam a 13 de agosto, ao dejogadores. Neste ano demos frontar o Cangas, em Vigo. Seum salto em qualidade ao ir ao gue-se a 17, o Belenenses, no
mercado internacional. Mas Restelo, e a 20 e 21 a participaserá com o trabalho diário e ção no Torneio Internacionalde
com humildade que podere- Viseu, juntamente com Benfi
mos ter êxito. Podemos ter o ca, FC Porto e Checkovski
melhor plantei e não ter a me- Medvedi (RUS). A 25 de f ront a o
Puente Genil, em Benidorm, e a
lhor equipa", lembra.
Cláudio Pedroso recorda a 27 e 28 estará no Torneio de Beimportância do coletivo. "Te- nidorm, Espanha. o

Idade Altura Pos

Clube anterior

22 2,06 GP 118 Balingen (AlE)
Sporting
28 1,90 GR
Sportidg.
Manuel Gaspar 17 1,93 GR
Sportmg
26 1,86 PD
Pedro Portela
Sporting
Francisco Tavares 19 1,84 PO
Madeira SAD
Claudio Pedroso 30 1,98 LD
Janko Bozovic
31 2,03 LD Metallug (MAC)
Carlos Ruesga
31 1,84 C Barcelona (ESP)
Sporting
Carlos Carneiro 34 1,84 C
Spodmg
Bosko Bjelanovic 29 1,96 LE
Sporting
Pedro Solha
34 1,84 PE
Sporting
Bruno Gaspar
18 1,76 PE
lgor Zabic
26 2,01 P Orosahazi (HUN)
1. Presov (15V)
Michal Kopco
28 1,98 P
Frankis Mano
28 1,93 U
Edmilson Araújo 22 1,87 U
João Pinto
26 1,89 U
Treinador: Zupo Equisoain

Sporting
Sporting
Sporting

GR guarda-redes; PD - Ponta direira 1D Lateral
direito, C - Central; LE Lateral esquerdo; PE Ponta
esquerda, - Universal
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O Sporting regressou ontem ao trabalho tendo em vista a temporada 2016/2017. O local escolhido foi
o Pavilhão Multiusos do Estádio de Alvalade, onde a equipa técnica liderada por Zupo Equisoain
realizou o primeiro treino da época e onde estiveram presentes os 17 jogadores que compõem o
plantel, entre os quais os seis reforços: Matej Asanin, Igor Zabic, Michal Kopco, Janko Bozovic, Carlos
Ruesga e o internacional português Cláudio Pedroso.
Perante o valor dos novos jogadores, alguns deles com participação na Liga dos Campeões, o técnico
Zupo Equisoain está confiante numa boa temporada. "Estou com muitas expectativas. O objetivo
prioritário é ser campeão da Liga . É este o nosso primeiro pensamento desde este nosso primeiro
treino. O plantel tem muito nível, com jogadores de grande experiência, com qualidade comprovada e
que não necessitam de apresentação. São jogadores contratados, mas que juntos com os que cá estão
formam uma equipa muito competitiva", disse o técnico espanhol.
Mas Zupo Equisoain avisa que não basta ter bons jogadores para se ter êxito. "Quando se vão buscar
reforços fora de Portugal é sinal que não existem aqui este tipo de jogadores. Neste ano demos um
salto em qualidade ao ir ao mercado internacional. Mas será com o trabalho diário e com humildade
que poderemos ter êxito. Podemos ter o melhor plantel e não ter a melhor equipa", lembra.
Continuar a ler
Cláudio Pedroso recorda a importância do coletivo. "Temos de pensar em ser uma equipa dentro do
campo. Se formos temos tudo para ganhar", disse o ex-jogador do Madeira SAD.
Jogos de treino
O Sporting até ao início do campeonato vai realizar uma série de jogos de preparação que começam a
13 de agosto, ao defrontar o Cangas, em Vigo. Segue-se a 17, o Belenenses, no Restelo, e a 20 e 21 a
participação no Torneio Internacional de Viseu, juntamente com Benfica, FC Porto e Checkovski
Medvedi (RUS). A 25 defronta o Puente Genil, em Benidorm, e a 27 e 28 estará no Torneio de
Benidorm, Espanha.
Autor: Vítor Ventura
04h20
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Técnico Zupo Equisoain conta com reforços de peso para atacar a temporada 2016/2017
04:20 . Record
Por Record
O Sporting regressou ontem ao trabalho tendo em vista a temporada 2016/2017. O local escolhido foi
o Pavilhão Multiusos do Estádio de Alvalade, onde a equipa técnica liderada por Zupo Equisoain
realizou o primeiro treino da época e onde estiveram presentes os 17 jogadores que compõem o
plantel, entre os quais os seis reforços: Matej Asanin, Igor Zabic, Michal Kopco, Janko Bozovic, Carlos
Ruesga e o internacional português Cláudio Pedroso.Perante o valor dos novos jogadores, alguns deles
com participação na Liga dos Campeões, o técnico Zupo Equisoain está confiante numa boa
temporada. "Estou com muitas expectativas. O objetivo prioritário é ser campeão da Liga . É este o
nosso primeiro pensamento desde este nosso primeiro treino. O plantel tem muito nível, com
jogadores de grande experiência, com qualidade comprovada e que não necessitam de apresentação.
São jogadores contratados, mas que juntos com os que cá estão formam uma equipa muito
competitiva", disse o técnico espanhol.Mas Zupo Equisoain avisa que não basta ter bons jogadores
para se ter êxito. "Quando se vão buscar reforços fora de Portugal é sinal que não existem aqui este
tipo de jogadores. Neste ano demos um salto em qualidade ao ir ao mercado internacional. Mas será
com o trabalho diário e com humildade que poderemos ter êxito. Podemos ter o melhor plantel e não
ter a melhor equipa", lembra.Cláudio Pedroso recorda a importância do coletivo. "Temos de pensar em
ser uma equipa dentro do campo. Se formos temos tudo para ganhar", disse o ex-jogador do Madeira
SAD.Jogos de treinoO Sporting até ao início do campeonato vai realizar uma série de jogos de
preparação que começam a 13 de agosto, ao defrontar o Cangas, em Vigo. Segue-se a 17, o
Belenenses, no Restelo, e a 20 e 21 a participação no Torneio Internacional de Viseu, juntamente com
Benfica, FC Porto e Checkovski Medvedi (RUS). A 25 defronta o Puente Genil, em Benidorm, e a 27 e
28 estará no Torneio de Benidorm, Espanha.
04:20 . Record
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Federações vão receber quase 700 mil euros de apoio ao Desporto Adaptado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

27-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b6d6c07c

São 14 contratos de financiamento, com 13 Federações de várias modalidades e com a Federação
Portuguesa de Desporto de Pessoas com Deficiência.
PUB
PUB
Andebol, Atividades subaquáticas, Atletismo, Basquetebol, Canoagem, Corfebol, Hóquei, Judo,
Orientação, Rugby, Ténis, Ténis de Mesa e Vela. São estas 13 Federações que vão receber
financiamento no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos. Ao todo vão receber 383.500
euros, a que se somam os 301.500 euros, que é o financiamento das atividades regulares da
Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com Deficiência.
Notícia de Ricardo Oliveira Duarte com os 14 novos contratos de financiamento
Tudo somado, o apoio ao Desporto Adaptado passará a ser, este ano, de 685 mil euros.
João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, em entrevista à TSF, salientou
que "as federações responderam ao desafio lançado, de integrar nas atividades regulares a
possibilidade do desporto adaptado", um passo que considera fundamental para cumprir o objetivo
deste alargamento do financiamento: "é fundamental incluir essas pessoas, que muitas vezes vivem
de alguma maneira isoladas, e tirá-las de casa, desafiá-las para a prática desportiva, criando as
condições objectivas para que possam praticar desporto, esse é o objetivo."
O Programa Nacional de Desporto para Todos é da responsabilidade do Instituto Português do
Desporto e Juventude, com cofinanciamento do Instituto Nacional para a Reabilitação.
COMENTÁRIOS
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Centro Multiusos recebe II Troféu Cidade de Lamego

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

26-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9fcc0b7e

O Centro Multiusos de Lamego recebe no próximo dia 12 de Agosto, às 20 horas, a segunda edição do
Troféu Cidade de Lamego, uma realização do Município local e do Clube de Andebol de Lamego, com o
apoio da Associação de Andebol de Viseu e da Federação de Andebol de Portugal.
Frente a frente vão estar o Futebol Clube do Porto e a formação japonesa do Toyota Auto Body, da
Liga japonesa, o que faz antever mais um excelente espetáculo, numa partida com entrada livre.
Recorde-se que o F.C. Porto já participou na edição anterior da prova, tendo na ocasião sido derrotado
pelos russos do Permskie Medvedevi, com o triunfo a sorrir à formação russa por 32-27, naquela que
foi, na ocasião, a primeira derrota dos então campeões de Portugal na pré-temporada.
Publicado em terça, 26 de julho de 2016
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Portugal vence
em Cabo Verde
com ajuda de
“avancanenses”
Andebol
Jogos CPLP

Carlos Martingo e Alfredo Torres ajudaram Portugal a vencer
os X Jogos CPLP de Andebol,
que terminaram no passado
domingo, na Ilha do Sal, em
Cabo Verde. O técnico da equipa sénior da Artística de Avanca, que orientou a Selecção Nacional de Juniores C e o lateral
direito da formação de juvenis
do clube avancanense, contribuíram para uma prestação
100% vitoriosa.
Portugal somou 15 pontos
resultantes das cinco vitórias
sobre as selecções de Moçambique (33-12), Brasil (32-22), Angola (38-24), Cabo Verde (3723) e São Tomé e Príncipe (4926). Alfredo Torres, jogador ainda do escalão de Iniciados e
que apontou 16 golos no torneio, vai representar o FC Porto na próxima época. |
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Dupla da Artística
no “Scandibérico”
Convocados Jenilson Monteiro e Ruben Ribeiro representam
a selecção nacional no conceituado torneio em Espanha
Andebol

ARQUIVO

Juniores B Masculinos

Jenilson Monteiro e Ruben Ribeiro, da Artística de Avanca,
estão entre os 16 convocados
da Selecção Nacional de Juniores B Masculinos, que vai participar no Torneio Scandibérico, que se realiza entre os próximos dias 29 e 31, na cidade
de Burgos, em Espanha.
Os dois jogadores integram,
assim, a equipa nacional, que
depois de ter estagiado em Almada, na semana passada estagiou, volta a concentrar-se a
partir de hoje e até quinta-feira,
em Guimarães. A formação
portuguesa viaja depois até Espanha, onde na sexta-feira, às

Jenilson é um dos convocados
para o Scandibérico

16 horas, defronta a congénere
da Noruega, jogando no sábado, às 18 horas, frente à selecção anfitriã. No domingo,
joga com a Suécia, às 9 horas.

Esta presença no país vizinho insere-se na preparação
da equipa nacional, orientada
por Nuno Santos e Luís Monteiro, rumo ao Campeonato da
Europa de Sub/18, que vai decorrer no próximo mês de
Agosto, na Croácia, e onde Portugal está inserido no Grupo
D, com sede em Koprivnica,
juntamente com a Alemanha,
Sérvia e Polónia.
De Burgos, a seleção regressa
a Guimarães, onde se mantém
reunida entre 3 e 6 de Agosto,
estando a última concentração
agendada para 8 de Agosto, em
Almada, com a equipa lusa a
disputar o primeiro jogo do
Europeu, no dia 11 de Agosto. |
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Andebolistas da Artística
na Selecção de Juniores B

P26
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UD Leiria faz ‘renascer’
andebol e futsal no clube
LFC

Futsal
Andebol

A UD Leiria vai avançar com
futsal e andebol já na próxima
época, fazendo 'renascer' duas
das modalidades que mais
marcaram a história recente
do clube. O anúncio foi feito
ontem na sede do clube, numa
conferência de imprensa que
contou com a presença de
Gonçalo Oliveira, que irá coordenar a secção de futsal, e
Nuno Moita que ficará responsável pelo andebol.
Numa primeira fase, o futsal
só contará com uma equipa
sénior masculina que irá dis-

Modalidades Nuno Moita e Gonçalo Oliveira serão responsaséis
pela secção de andebol e futsal, respectivamente

putar a 1.ª divisão distrital, mas
o objectivo para o futuro é que
a modalidade se estenda para
os escalões de formação. “É

um projecto a longo prazo e é
nesse sentido que estamos a
trabalhar”, sublinhou Gonçalo
Oliveira, acrescentando que o

objectivo desportivo da equipa
que irá orientar é “dignificar a
camisola”.
No que diz respeito ao andebol, o clube optou por inicialmente apostar nas camadas jovens com escalões de bambis,
minis e infantis. “Vamos criar
as bases para que no futuro
possamos ter equipas seniores
masculina e feminina”, frisou
Nuno Moita.
Segundo o presidente do
clube, Paulo Sarraipa, a UD Leiria deverá utilizar o pavilhão
dos Parceiros para treinar e jogar, adiantando que já há negociações nesse sentido.
“Este é um momento muito
importante da UD Leiria e que
nos enche de orgulho. No dia
em que tomei posse prometi
que iríamos ter de regresso o
andebol e o futsal e estamos a
cumprir”, disse.|
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Centenas de crianças
e jovens em prova
nas “Terras de Lafões”
Andebol
Torneio “Terras de Lafões”

O Andebol Clube de Oliveira de
Frades, em parceria com o município de Oliveira de Frades,
levou a cabo o 13.º Torneio de
Andebol – Terras de Lafões. O
evento decorreu no Pavilhão
Desportivo Municipal e no Pavilhão do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades,
tendo contado com participação de centenas de crianças e

jovens dos escalões de Infantis,
Iniciados, Juvenis e Juniores.
Estiveram presentes equipas da
região, mas também formações
de todo o país, sendo que a
equipa anfitriã se sagrou vencedora no escalão de Iniciados/Juvenis femininos.
No final do Torneio, o vereador Paulo Antunes congratulou os vencedores com os merecidos prémios, enaltecendo
a importância e a evolução da
modalidade no concelho. |

Página 15

A16

ID: 65435714

26-07-2016

Tiragem: 3500

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 21,70 x 18,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

NA MODAlIDADE DE ANDEBOl DE PRAIA

PraiAndebol 2016
no próximo sábado
Iniciativa, integrada nas
Festas da Praia da Vitória,
arranca às 15:00.

A Associação de Andebol da Ilha
Terceira leva a efeito no próximo
sábado, dia 30 de julho, no areal
grande da Praia da Vitória, a partir
das 15:00, o denominado PraiAndebol 2016. O evento está integrado
no programa das Festas da Praia da
Vitória.
Segundo uma nota informativa da
Associação de Andebol da Ilha Terceira, as equipas devem estar no
local da prova às 14:15, ou seja, 45
minutos antes do arranque.
O certame, que tem o apoio expresso da Direção Regional do Desporto
e da Câmara Municipal da Praia da
Vitória, é já uma referência na época desportiva de verão, reunindo,
regra geral, um número bastante
agradável de equipas, a que se junta

uma plateia muito bem composta.
SPORTING DA HORTA

Virando agulhas para a vertente mais
tradicional da modalidade, o andebol
de pavilhão, diga-se que o Sporting
Clube da Horta já assegurou a permanência no Campeonato Nacional
da Primeira Divisão Masculina.
A desistência da equipa do Passos
Manuel facilitou a continuidade da
equipa faialense, uma vez que evitou a liguilha programada entre ambos os clubes.
O treinador terceirense do Sporting
da Horta, Filipe Duque, em declarações à Antena 1 Açores, para além
de se mostrar satisfeito com a confirmação da presença no escalão
maior da modalidade, afirmou que
tem agora mais tempo para preparar a equipa.
Relembre-se, a propósito, que o
Sporting Clube da Horta compete
ao mais alto nível há vários anos,
sendo mesmo uma das referências
da modalidade de andebol.

TORNEIO está marcado para sábado no areal grande da Praia da Vitória
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Andebol Feminino

Colégio de Gaia já conhece
os prováveis adversários
A equipa feminina de andebol do Colégio de Gaia ficou a
conhecer, na passada terça-feira, os possíveis adversários nos dezasseis avos de final da competição europeia
Challenge Cup, naquele que será o seu 75º jogo internacional. O conjunto gaiense, isento da primeira eliminatória da prova devido ao currículo nas competições
europeias, irá defrontar o vencedor dos jogos entre as espanholas do Helvetia Alcobendas e as macedónias do
ZRK Kumanovo. A sua próxima eliminatória tem datas
previstas para 12/13 e 19/20 de novembro.
Dos 36 clubes inscritos na Challenge Cup, há cerca de três
dezenas de países presentes, sendo que o Colégio de Gaia
faz parte das 16 equipas mais credenciadas que, nesta primeira eliminatória, também não jogarão entre si.
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AND’ PRAIA EQUIPA PATROCINADA POR ‘O GAIENSE’ ENTROU ONTEM NA ÚLTIMA ETAPA EM 3º LUGAR DA CLASSIFICAÇÃO GERAL

‘Últimas a Sair’ BHC mais
perto de alcançar fase final
TIAGO RODRIGUES

A equipa feminina de andebol de praia Últimas a
Sair BHC (Beach Handball
Clube), patrocinada por
‘O Gaiense’, garantiu, no
passado fim de semana, o
terceiro lugar da 4ª etapa
do Circuito Regional de
And’Praia da Associação
de Andebol do Porto, realizada na praia em frente
ao Edifício Transparente,
no Porto. Depois de terem
assegurado o acesso às
meias finais com três vitórias no primeiro dia de
competição, sempre por
2-0, as atletas viriam a
perder o encontro frente à
equipa ‘Os Gordos’ (1-2),
mas redimiram-se com a
conquista do 3º posto do
pódio ao derrotar as adversárias do ‘2Much4you
2015’, também por 2-0.
Ontem começou a 5ª e última etapa do circuito,
que vai decorrer até amanhã, novamente na praia
em frente ao Edifício
Transparente. Neste momento, o conjunto ocupa
o 3º lugar da classificação
geral, com sete pontos de
vantagem para o quarto
classificado, o que deixa
boas perspetivas de avançar para a fase final da

ria frente à equipa
‘2Much4You’, o conjunto
orientado por Micael está
mais próximo de alcançar
a fase final nesta última
competição, em que só as
três primeiras equipas
classificadas da zona do
Porto são apuradas, para
disputar com mais cinco,
três de Leiria, uma de
Aveiro e outra de Lisboa,
na Nazaré, nos dias 29, 30
e 31 de julho.
“A EQUIPA NÃO
VAI FACILITAR
NESTA FASE”
No rescaldo da etapa da
semana passada, Micael
Magalhães, treinador da
equipa ‘Últimas a Sair’,
afirmou que, “no geral, foi
um terceiro lugar muito
bem conseguido da nossa

etapa e, por isso, “a equipa
não vai facilitar nesta fase
e quererá garantir logo o
apuramento matematicamente”, assumiu o técnico.

parte, num total de 17
equipas. Tivemos apenas
uma derrota contra ‘Os
Gordos’, uma vez que
nesse jogo a equipa entrou
um pouco apática, o que
resultou na perda da primeira parte e no shootout
a sorte não esteve do
nosso lado”, lamentou.
Com a conquista do terceiro posto depois da vitó-

Resultados 4ª Etapa

■

SÁBADO
Últimas a Sair
2-0
All Black
Últimas a Sair
2-0
Old School
Beach Handball
(QUARTOS DE FINAL)
Últimas a Sair
2-0
Jajaecas

■

DOMINGO
(MEIAS FINAIS)
Últimas a Sair
1-2
Os Gordos

(3º E 4º)
Últimas a Sair
2-0
2Much4You 2015
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FUTEBOL CLUBE DO PORTO EM SÃO PEDRO DO SUL

A equipa sénior de andebol do Futebol Clube do Porto termina amanhã
o estágio que tem estado a realizar
em São Pedro do Sul. A equipa liderada por Ricardo Costa voltou a escolher a região de Lafões, depois de
na época passada ter também escolhido São Pedro do Sul como quartel general de preparação para a nova
época, onde procura recuperar o tí-

tulo “perdido” para o ABC de Braga. Os “dragões”, heptacampeões,
viram o campeonato rumar a Braga, e, focados em o recuperar, estão
a preparar o início da temporada
competitiva e, em especial, os jogos
da primeira ronda da Taça EHF, que
vão disputar com a formação georgiana do BSB Batumi, nos dias 3 e 4
e 10 e 11 de setembro. Mas, antes dis-

so, os dragões ainda voltam ao distrito para disputar o XVIII Torneio Internacional de Viseu, onde também
marcam presença Benfica, Sporting
e os russos do Chekhovskie Medvedi.
O FC Porto chegou a São Pedro do
Sul com dois dos reforços para esta
época, o ponta-esquerda espanhol
José Mario Carrillo e o croata Nikola Spelic.
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Revelação do andebol
'Unha jeito para o futebol
MANUEL LIMA, andebolista de 16 anos do Xico Andebol, foi recentemente galardoado com o Prémio Jovem Revelação Masculino pela
Câmara Municipal na VII Gala do Desporto de Guimarães. Um prodígio que o DESPORTIVO lhe dá a conhecer.

RUI SILVA COMO ESTÍMULO

O sonho dos
grandes palcos
Com 16 anos completados ontem,
segunda-feira, Manuel Lima deu os primeiros passos no andebol quando tinha
cinco anos. Apesar da tenra idade, o jovem jogador do Xico Andebol conta já
com 11 anos da prática da modalidade.
Rui Silva, jogador vimaranense que
saiu do Xico para o Sporting e que actualmente representa o FC Porto, é um
exemplo e um estímulo para o jovem.
"Vendo o exemplo desse e de outros jogadores, trata-se um estímulo para continuar a trabalhar para conseguir chegar
a esse nível e a esse patamar", atira.
Manuel Lima gostava de disputar a
Liga dos Campeões e de jogar em pavilhões repletos. "Ainda não penso muito
nisso, no futuro quero divertir-me no
andebol, mas gostava de continuar a
jogar para ver até onde poderia chegar.
Obviamente que, como toda a gente,
gostava de chegar a profissional e viver
da modalidade. Seria muito bom também poder jogar no estrangeiro, competições como a Liga dos Campeões em
pavilhões com 10 ou 12 mil pessoas,
isso seria muito bom", reconhece.
TREINADOR TRAÇA O PERFIL

"Será dos
melhores
jogadores
nacionais"

,ENTREVISTA DE

BRUNO JOSE FERREIRA
anuel Vilhena Roque Coelho Lima, apenas Manuel
Lima no andebol, é, com
apenas 16 anos de idade, unia das esperanças dos escalões de formação do
Xico Andebol. Sagrou-se Revelação do
Ano em Guimarães, ao sobrepor-se a
Alexandre Mendes da Academia de Patinagem de Guimarães, e ainda ao automobilista Luís Alves.
Uma distinção que coroa uma carreira que, apesar de curta, conta já com alguns marcos como o título de Campeão
Nacional de Infantis em 2010 ao serviço
do Xico Andebol, ou os impressionantes 166 golos apontados em 13 jogos
no escalão de iniciados.
Para o jovem jogador de andebol

M

este prémio trata-se de um reconhecimento pelo seu trajecto. "Penso que
é sempre bom ganhar estes prémios,
porque é um reconhecimento do nosso
trabalho e, ao mesmo tempo, para além
do reconhecimento, o prémio monetário também é importante para eu poder
continuar a investir no andebol", refere
ao DESPORTIVO.
A história de Manuel Lima começou
a ter o andebol como preponderante
aos cinco anos, altura em que preferiu a
modalidade ao futebol: "Comecei a jogar
andebol quando tinha cinco anos. Nessa
altura já jogavam aqui o meu irmão e os
meus primos. Gostava de vir aqui ver os
treinos deles e os jogos. Uma vez decidi
experimentar e gostei. Também jogava
bem futebol, até me disseram se queria
ir para o futebol, mas preferi o andebol
e até já tinha aqui amigos e familiares",
justificou.

"A responsabilidade é a mesma, vou continuar a trabalhar"
O jovem de 16 anos, que acha que
a sua responsabilidade não aumentou
depois de conseguir este prémio, não
esconde que é para si um motivo de
alegria ser a Revelação do Ano em Guimarães. "Fiquei muito contente quando
soube que tinha ganho, para além do
trabalho que tenho vindo a fazer e do
apoio das pessoas mais próximas, tratase de mais um reconhecimento. Mesmo
quando fui nomeado foi uma boa sensação. Foi o meu treinador que me disse
que era um dos nomeados, estava aqui
no Pavilhão do Xico. Fiquei contente e
com a sensação de que tinha boas probabilidades de ganhar", assegura.
A chave do sucesso de Manuel Lima,
para além do seu talento natural, está

na determinação do jovem, que gosta
de treinar sozinho quando não é dia de
treino para aprimorar a sua técnica, passando várias horas no pavilhão.
"Costumo treinar cinco vezes por
semana, agora treino quatro e costumo
ter jogo ao sábado e ao domingo. Costumo fazer treinos de duas horas, porque preparo o meu escalão e o escalão
acima", diz assumindo que gosta "sempre de treinar para tentar melhorar".
Com o prémio, uma Bolsa de Formação no valor de 2 mil euros, pretende
continuar a investir no andebol, o que
até nem se faz ressentir nos estudos.
Apesar da dedicação ao desporto, mais
particularmente à modalidade, Manuel
Lima é bom aluno e terminou o ano
com média de 16 valores. Actualmente
encontra-se em Cabo Verde a representar a Selecção Nacional de Juniores C no
Torneio da CPLP.

Pedro Correia foi na última época
o treinador de Manuel Lima. Também
jogador da equipa principal do Xico Andebol, o técnico não poupa elogios para
definir aquele que foi nomeado Atleta
Revelação do Ano.
"É um atleta de eleição, do melhor
que temos aqui no Xico. É muito completo, trabalha imenso e é muito inteligente no jogo. Tem o talento natural
dos melhores e trabalha como os melhores, só assim se consegue o sucesso.
É mais um fruto da nossa escola de formação, muitos treinadores o ajudaram
e aprende com todos eles", refere.
Pedro Correia acredita que Manuel
Lima pode chegar ao topo do andebol
nacional: "Pode ir até ao melhor que há
no andebol em Portugal e, quem sabe,
até lá fora. Consegue conciliar bem a
sua vida com o andebol, é muito bom
aluno e acho que tem tudo para singrai:
As estrelas são o limite para ele, é seguramente dos jogadores mais talentosos
que há. Acredito que com o empenho
que tem será dos melhores jogadores
nacionais, sem sombra de dúvidas".
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minis do Feirense
brilham na régua

ANDEBOL O Feirense marcou presença no Encontro
Nacional de Minis, Régua, torneio que premeia apenas
a participação dos clubes, com resultados positivos
em masculinos e femininos.
Quarenta atletas feirenses, distribuídos por três
equipas masculinas e uma feminina, regressaram a
casa com medalhas de participação, mas deixaram
a marca fogaceira no torneio. As três masculinas
somaram 16 vitórias, um empate e uma derrota. A
feminina, regressou a Santa Maria da Feira com três
vitórias e duas derrotas.
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Andebol

Onda azul invadiu a Régua
Numa competição onde o que
interessa é participar, o Clube Desportivo Feirense voltou a estar presente com uma grande participação
no Encontro Nacional de Minis, a
novidade deste ano foi a participação pela primeira vez com uma
equipa Feminina do Feirense, foram
40 atletas a competir distribuídos
por 4 equipas (3 Masculinos e 1 Feminina), o emblema Fogaceiro foi

mesmo uma das maiores comitivas
presentes, senão mesmo a maior, foi
um autentico mar azul que invadiu a
Régua, de 30 de Junho a 3 de Julho.
Durante os quatros dias do Encontro Nacional foram disputados 132
jogos, ao todo estiveram presentes
100 equipas, 58 clubes e 1400 jovens
atletas que passaram pelos 11 campos
de Andebol, todos regressaram a
casa com uma medalha pela par-

ticipação que vai ajudar a manter
bem viva a lembrança destes dias
inesquecíveis passados em Godim,
Peso da Régua.
Destaque para as duas equipas distinguidas com o prémio FAIR-PLAY
neste Encontro Nacional, o Batalha
AC nos Femininos e o SC Horta nos
Masculinos, foram os vencedores.
Em termos desportivos o desempenho das 4 equipas do Feirense foi

simplesmente brilhante, no Masculino as 3 equipas azuis somaram
vitórias sem parar, venceram 16 jogos
e muitos deles por números bem
expressivos e somente empataram
um e perderam outro, no Feminino
a equipa participou pela primeira
vez e regressou com 3 vitórias e 2
derrotas.
Mas houve muito mais para além
dos jogos de andebol, foram real-

mente 4 dias intensos de convívio
salutar entre toda a comitiva azul e
com as outras equipas, sempre com
bastante alegria e desfrutando de
cada momento como se não houvesse amanhã.
Ficam as excelentes memórias,
momentos certamente inesquecíveis que só a prática do desporto
e em concreto do Andebol pode
proporcionar.
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