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Sporting ganhou o Torneio Cidade de
Viseu ao vencer o Alingsas HK na final
Superioridade Depois de golear o Benfica nas 'meias', a equipa leonina voltou a mostrar maiores credenciais e venceu
os vice-campeões suecos por 37-28.
D.R.

Andebol
Torneio Cidade de Viseu

O Sporting venceu o Torneio
Internacional de Andebol Cidade de Viseu 2015 ao ganhar
na final aos suecos do Alingsas
HK por 37-28. A equipa nórdica tinha assegurado o apuramento para a final depois de
ganhar ao ABC de Braga por
34-29. Os 'leões', que tinham
ganho ao Benfica por onze golos de diferença (32-21), dominaram por completo um dos
mais antigos e prestigiados torneios de pé-época.
O Sporting alinhou com Aljosa Cudic na baliza, Pedro
Portela e Pedro Solha nas pontas, Frankis Carol, Fábio Magalhães, Carlos Carneiro e
Bruno Moreira. Aos 11 minutos, a vantagem da equipa
verde e branca era de 7-3 mas
os suecos nunca permitiram
que o Sporting fugisse demasiado echegaram ao 9-8.
O técnico leonino solicitou o
primeiro ‘time-out’ mas a diferença manteve-se até que
Pedro Solha deu a 'sapatada'
no jogo com um pormenor individual que valeu uma vantagem de dois golos à sua

Equipa leonina goleou os adversários nos dois jogos realizados e venceu um dos mais prestigiados torneios de pré-época

equipa. Lance sentido pelos
suecos, pois até ao intervalo
não conseguiram evitar que os
'leões' chegassem a um avanço
de quatro golos (18-14).
Curiosamente, o Sporting
teve um recomeço confuso e
os suecos aproveitaram para,
em contra-ataque, chegarem
aos 36 minutos a perder por
dois golos (21-19). O marcador

foi alternando entre dois e
quatro golos e à entrada para
os últimos 15 minutos o Sporting vencia por 26-22.
O treinador sueco solicitou
um ‘time-out’ que acabaria por
não resultar. A turma lisboeta
chegou à vantagem de dez golos quando faltavam cinco minutos para o fim.
Os nórdicos marcaram

ainda mais três golos que o
Sporting, mas sem beliscar a
boa exibição e a vitória confortável e justa dos comandados de Zupo Equisoain que, no
final, não escondia a satisfação.
"Globalmente, gostei. Houve
coisas que não estiveram bem
mas a equipa esteve em bom
nível. Para a altura da época
estamos muito bem. Vamos

ver se mantemos esta postura
durante os próximos meses. E
este não era um adversário fácil para ganhar", disse.
Benfica em 3.º lugar
Para o apuramento dos 3.º e
4.º lugares, o Benfica venceu o
ABC de Braga por 34-22 sem
grandes dificuldades. Ao intervalo as 'águias' já venciam por

oito golos. A equipa orientada
por Mariano Ortega cedo se
colocou na frente do marcador
sem que os bracarenses conseguissem o 'antídoto' para
evitar o avolumar da vantagem ‘encarnada’, evidenciando
muitas falhas técnicas e fragilidade a defender
Individualidades
entregaram prémios
O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, entregou o troféu de
vencedor do torneio à equipa
do Sporting. No que respeita a
prémios individuais, Carlos
Carneiro (Sporting) foi eleito o
“Melhor Jogador do Torneio”,
Belone Moreira (Benfica) o
melhor marcador e Frisk Rickard (Alingsas HK) o melhor
guarda-redes.
Participaram também na cerimónia o vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, o presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada,
Guilherme Almeida, vereador
do desporto da edilidade de Viseu; Ramon Gallego, membro
da Comissão de Regras da IHF,
entre outras personalidades. |
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“I FÓRUM Do DESPoRTo” EM SaNTa MaRIa

Preletores de luxo
em ação de qualidade
fotografia arquivo/di

ILHA DE SANTA MARIA está no centro do debate desportivo nos próximos dias

“I Fórum do Desporto” acontece entre quinta-feira e
domingo e reúne vasto leque de preletores. Organização aponta para elevado número de participantes.

A formosa ilha de Santa Maria acolhe, entre quinta-feira e domingo, o
denominado “I Fórum do Desporto”,
evento que, conforme demos conta
em edições anteriores, foi apresentado oficialmente ao público e comunicação social no passado dia cinco de
agosto.
Trata-se de uma iniciativa que tem
como principal objetivo a formação
formal dos agentes desportivos não
praticantes, nomeadamente treinadores e dirigentes, formação esta obrigatória e assídua, tendo em conta as
novas exigências do Estado Português
no que diz respeito aos responsáveis
técnicos para o desporto.
A formação é uma parceria direta entre a Associação de Basquetebol e a

Associação de Andebol da ilha de Santa Maria.
Esta ação, para além da formação
específica para as modalidades de
andebol e basquetebol, terá ainda
como aliciante a vertente do “Tronco
Comum”, direcionada para todos os
agentes desportivos de todas as modalidades e interessados nas temáticas.
PRELETORES

O tema “O Treino de Minis”, específico da modalidade de andebol, terá
como palestrante convidado o conceituado professor Rui Santos.
No que toca ao quadro “O papel do
treinador na formação do jovem atleta”, estará presente em Santa Maria
um preletor enviado pela Federação

Portuguesa de Andebol (nome ainda
por definir).
Para além dos temas específicos no
andebol e basquetebol, irão ser abordados temas comuns a todas as modalidades desportivas, a saber:
“Medicina Desportiva” - Formador
Dr. Raul Pacheco; “A pedagogia no
Desporto” - João Ribeiro; “O papel
do Dirigente” - Dr. Rui Santos; “A
Especialização de Atletas” – Maurizio
Mondoni.
San Payo Araújo, presidente do Comité Nacional de Minibasquete, irá
abordar o tema “O Papel dos Pais no
Desporto”.
Vão estar nos Açores vários palestrantes credenciados, como seja um de
os nomes mais cotados da Federação
Italiana de Basquetebol na área do minibasquetebol, o professor Maurizio
Mondoni.
Registe-se, também, a presença de um
dos selecionadores das Seleções Jovens da Federação de Andebol de Portugal, professor João Ribeiro, que é,

igualmente, membro do Corpo Nacional de Treinadores de Basquetebol.
O Professor Rui Santos, ex-Diretor
Regional do Desporto e atual coordenador técnico da secção de andebol do
Sporting Clube da Horta, é também
um dos convidados de excelência do
“I Fórum do Desporto”, evento que,
recorde-se, decorre na ilha de Santa
Maria, entre 27 e 30 de agosto.
QUALIDADE

Atendendo à reconhecida qualidade
dos preletores e temas em debate, o
acontecimento está a ser aguardado
com natural expetativa e interesse, colocando, ao mesmo tempo, a primeira
ilha do arquipélago na linha da frente no que concerne ao cada vez mais
decisivo (em todos os aspetos) debate
desportivo.
Segundo conseguimos apurar, a organização aponta para um elevado
número de participantes, o que, naturalmente, reforça a importância e pertinência da ação. Página 2
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AM MADEIRA SAD
Madeira SAD arranca
Campeonato em casa
do Passos Manuel
O Campeonato Fidelidade Andebol 1 da época 2015/16 tem início no dia 5 de setembro com a
disputa da jornada de abertura. A
1.ª fase, composta por 22 jornadas,
disputa-se em cinco meses com a
última ronda a ser disputada a 6
de fevereiro. Segue-se depois a
disputa dos “play-off” do título e
acesso às competições europeias
e o de manutenção na Andebol 1.

JOGO COM ÁGUAS SANTAS
COM TRANSMISSÃO NA RTP-M
Na ronda inaugural, o AM Madeira SAD joga fora de portas visitando o Passos Manuel. Segue-se
depois, no dia 12, a estreia em casa
com o Águas Santas, um jogo que
terá honras de transmissão em direto da RTP-Madeira a partir das
19h30.
A equipa de Paulo Fidalgo tem
depois uma dupla jornada fora defrontando no espaço de três dias o
FC Porto (16/09) e o ISMAI (19/09).
Já no dia 26 disputa-se no Pavilhão
do Funchal o derbi insular com o
Sporting da Horta. Outubro começa com visita ao ABC Braga (dia
3), seguido de receção a meio da
semana ao Sporting (7/10) e deslocação a casa do Benfica (17/10).
O mês termina com receção ao
Fafe (24) e visita ao Belenenses
(28). A última jornada (11.ª) da 1.ª
volta disputa-se a 14 novembro
com o Madeira SAD a receber o
Avanca. Uma semana depois (dia
21) tem tem início a 2.ª volta que se
proplonga até 6 de fevereiro,
tendo pelo meio um paragem de
três semanas para as festas deNatal
e Fim de Ano.

Plantel do AM Madeira SAD para a época 2015/16 apresenta uma profunda remodelação, mas com muita ambição.

Vencer mais vezes para ficar
entre os seis primeiros
O Académico Marítimo Madeira SAD
parte para a nova temporada do Campeonato Andebol 1 com muita ambição
e com objetivo de classificar-se na primeira metade da classificação, apesar
de apresentar um plantel renovado e
muito jovem em relação à época passada onde a equipa terminou o ”playoff” no 8.º lugar, depois do 6.º lugar na
fase regular.
Paulo Fidalgo mantém-se como o treinador do Madeira SAD para a temporada que arranca a 6 de setembro com a
1.ª jornada do Campeonato. Com três
semanas de trabalho, o técnico diz que
neste momento “o clube vive um clima
muito saudável e de muito otimismo, o
que é muito favorável para o nosso trabalho. Num contexto geral os nossos objetivos passam acima de tudo por fazer
um trabalho sério e de nível”.
Paulo Fidalgo destaca “a melhoria
enorme em todos os aspetos do clube”
que se verificou nos últimos oito meses,
período coincidente com a nova administração liderada por Carlos Pereira. “A
nossa administração fez um trabalho extremamente positivo que nos permite
hoje este otimismo, ter estes novos objetivos e esta credibilidade para poder
fazer crescer progressivamente a SAD”,
sublinha.
“O Madeira SAD tem como principal

O TREINADOR PAULO FIDALGO
CONSIDERA QUE A EQUIPA DO MADEIRA SAD TEM UMA AMBIÇÃO
MUITO GRANDE PARA VENCER
QUALQUER JOGO EM CASA OU
FORA. “É UM GRUPO QUE TEM
PERNAS PARA ANDAR E QUE PODE
DAR MUITAS ALEGRIAS AO DESPORTO MADEIRENSE”, FRISA O
TÉCNICO QUE GARANTE UMA
EQUIPA A LUTAR PELOS LUGARES
CIMEIROS DO ANDEBOL 1.

objetivo vencer mais vezes, vencer mais
jogos e claramente estar dentro dos seis
primeiros de Portugal com a tentativa
de se posicionar o melhor possível”,
aponta Paulo Fidalgo, relembrando o
espírito de ambição da equipa: “sentimos que este grupo construído pela administração permite-nos ganhar qualquer jogo, quer em casa, quer fora.
Pode-nos permitir esse sonho. Poderá
haver o aspeto da regularidade que é
sempre mais complicado, mas estou
muito otimista. É um grupo que tem pernas para andar e que pode dar muitas

alegrias ao desporto madeirense”.
Paulo Fidalgo é de opinião que o Campeonato de Andebol 1 “é uma competição muito rica nos seus intervenientes”,
pois é uma das poucas modalidades que
tem o Benfica, FC Porto e o Sporting a
competir e a fazer investimentos muito
avultados. “Têm orçamentos a rondar
um milhão de euros, cerca de três vezes
mais que o Madeira SAD”, adianta o técnico, considerando que esta situação “é
positiva para a modalidade e para nós é
extremamente aliciante competir neste
contexto”.
Num outro nível, coloca o ABC de
Braga, o Águas Santas e o Sporting da
Horta, emblemas “muito bem estruturados”, além de que são clubes “muito
apoiados pelas autarquias locais e que
recebem fatias muito consideráveis para
fazer investimento na modalidade”.
O Madeira SAD quer intrometer-se
com estes clubes na luta pelo topo da
competição, apesar de nesta fase da
época ser prematuro apontar lugares na
classificação, até porque a competição
tem uma fase regular e depois o “playoff” final. “Temos uma ambição muito
grande e queremos reativar um sentido
de vitória no Madeira SAD que a sociedade desportiva madeirense precisa.
Acho que este grupo pode iniciar essa
nova imagem”, conclui.
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Elias António destaca plantel muito coeso

Capitão Luís Carvalho aponta os primeiros quatro

O lateral esquerdo Elias António, ex-ISMAI, é um
dos reforços para a nova temporada. O internacional português é uma das opções de Paulo Fidalgo para as laterais do Madeira SAD, uma
equipa que “apresentou um projeto ambicioso e
com a formação de um plantel de nível e muito
coeso. É um plantel jovem com perspetivas de
fazer um bom campeonato”. Elias António aponta
como objetivo da equipa “lutar para ficarmos
entre as quatro melhores equipas. Estar a ombrear com os grandes, é o principal objetivo”.

Luís Carvalho representa o Madeira SAD há oito temporadas, tendo sido eleito um
dos capitães da equipa. Para esta época os objetivos será atingir “os quatro primeiros lugares e de uma forma geral fazer uma época muito positiva. Vamos conseguir concretizar os nossos objetivos”. A equipa recebeu muitos jogadores novos
que se estão a adaptar à ilha que “tem um carinho especial pelas pessoas que chegam e estamos a tentar integra-las da melhor forma”. Luís Carvalho vai ter a concorrência do internacional cubano Yusnier Giron para a baliza da SAD. Considera
que “é bom ter um colega de posto de bom nível e que dá maior sustentabilidade
à parte importante da equipa que é a baliza. Esperamos os dois conseguir sofrer
o menor número de golos possível”.

PLANTEL AM MADEIRA SAD 2015/16

Plantel mais forte e jovem
O plantel do Madeira SAD para
a nova temporada é constituído
por 21 atletas, 12 dos quais são
madeirenses, sendo seis juniores
e dois ainda juvenis. Aliás a juventude do plantel está bem expressa no facto de 10 jogadores
terem menos de 21 anos. Do
plantel da época passada ficaram
apenas seis jogadores.
Paulo Fidalgo considera que esta
temporada “o plantel está mais
forte”. Lembra que o clube investiu
na melhoria dos laterais com a entrada de Cláudio Pedroso, Elias António, Nuno Carvalhais e Nélson
Pina, além de “termos melhorado
na altura da equipa, que era muito
baixa na época passada, com atletas com quase dois metros”. O técnico destaca ainda a entrada do
guarda-redes cubano Yusner Giron que vem dar “um maior equi-

Paulo Fidalgo considera o plantel mais forte e que dá mais garantias.

líbrio a um posto importante”, porque o Luís Carvalho estava “muito
sozinho”.
“O plantel neste momento dános mais garantias e está mais à
imagem daquilo que a Região precisa de mostrar no panorama do
andebol”, considera Paulo Fidalgo,
lembrando a aposta forte no atleta

madeirense, alguns muito jovens
para projetar a médio prazo: “Estamos a lançar miúdos com 16, 17, 18
e 19 anos, numa tentativa de acelerar processos e darem um salto
qualitativo. Uma tentativa de em
dois/três anos termos aqui uma
nova vaga de atletas com outra envolvência no andebol”.

Nome
Idade Pos.
Luís Carvalho
35 GR
Yusnier Giron
31 GR
João Gonzalez 17 GR
Nélson Pina
30 PE
João Miranda
18 PE
Gonçalo Vieira
34 PE
Elias António
28 LE
Nuno Carvalhais 20 LE
Diogo Alves
17 LE
Nuno Silva
24 C
Marco Gil
24 C
Cláudio Pedroso 29 LD
Ronaldo Barros 17 LD
Daniel Santos
30 PD
Francisco Martins 18 PD
Lino Sousa
19 PD
David Pinto
24 Piv
Eduardo Pinto
22 Piv
João Paulo
18 Piv
Francisco Reis 16 Uni
Henrique Dias
17 Uni

C. Anterior
Madeira SAD
ISMAI
B. Perestrelo (júnior)
Sporting da Horta
B. Perestrelo (júnior)
Madeira SAD
ISMAI
ISMAI
B. Perestrelo (júnior)
Madeira SAD
Marítimo
Benfica
Académico (júnior)
Madeira SAD
Madeira SAD
Marítimo (júnior)
Passos Manuel
Madeira SAD
B. Perestrelo (júnior)
Madeira SAD (juvenil)
Académico (juvenil)

Treinador: Paulo Fidalgo
Treinador assistente: Afonso Franco
Diretor desportivo: Frederico Machado
Fisioterapeuta: Higino Ferreira
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Grande objetivo é ser campeão e ganhar tudo o que houver para ganhar, deseja Pedro Solha 07:07 .
Record Por Alexandre reis - Record As vitórias de pré-temporada estão a animar as hostes do
Sporting, que, recorde-se, não vence um Campeonato desde 2001. E um dos obreiros da esperança
está a ser o novo treinador, o carismático Zupo Equisoain, que tem ganho a confiança do balneário,
aliás como já o fizera aquando da sua passagem pela Seleção em 1999.Conquistado o Torneio
Internacional de Viseu, o ponta-esquerda Pedro Solha elogiou o técnico espanhol:"O Sporting está
diferente, mas forte. Estamos a trabalhar muito bem e, acima de tudo, todos a lutar para o mesmo
lado. A conquista de Viseu deve-se ao trabalho, que ainda não chegou ao fim, pois temos duas
semanas para continuar a treinar até ao início do campeonato. O grande objetivo é ser campeão e
ganhar tudo o que houver para ganhar, passo a passo, jogo a jogo", considerou o internacional, de 33
anos.Solha, que ingressou no Sporting em 2009 para conquistar nessa época a Taça Challenge e ser
consagrado como o melhor marcador da competição europeia, revelou que os métodos de treino estão
diferentes:"O plantel está a gostar de trabalhar com o novo técnico e a corresponder bem ao que é
pedido."ReforçosAs entradas do central Carlos Carneiro (ex-Benfica), do lateral João Paulo Pinto (exABC) e do guarda-redes esloveno Aljosa Cudic (ex-Slask Wroclaw/POL) também vieram dar
consistência. "São reforços fortes. Cada um vai ter de lutar pelo seu lugar e nessa disputa vamos ter
de trabalhar ainda mais."
07:07 . Record
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A EQUIPA SÉNIOR DE ANDEBOL do Sporting Clube de Espinho irá iniciar os trabalhos de preparação para a nova temporada
na próxima segunda-feira. O novo treinador da equipa, Pedro
Lagarto, irá contar, no plantel sénior, com os jogadores Filipe Biza, Tino, Ricardo Moreira e Hugo (guarda-redes); Filipe Meneses,
Ricardo Soares, Bruno Antunes e Francisco Relvas (extremos
esquerdos); João Pinhal, Pedro Almeida, João Costa, Tiago Ferreira, Ricardo Guimarães e Vasco Capela (laterais esquerdos);
André Machado, João Domingues e Carlos Massava (centrais);
Filipe Lagarto e Gustavo (laterais direitos); Alexandre Relvas e
Manuel Sousa (extremos direitos); Nuno Ferreira e Vasco Marques (pivôs); bem como com os juniores João Furtado (pivô) e
Tiago Guedes (extremo direito).
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Andebol

Benfica bate ABC/UMinho
no Torneio de São Mateus
ABC/UMinho perdeu, ontem à tarde, com o Benfica, por expressivos
34-22, em partida relativa
ao Torneio de São Mateus.
O conjunto minhoto
ficou no último lugar da

O

prova.
Os encarnados ficaram
no último lugar do pódio,
preenchido com Sporting
(vencedor) e Alingsas.
Estes dois jogos foram
um mau ensaio para o primeiro jogo a sério, que te-

rá a 30 deste mês, com o
Porto, em Castelo Branco,
onde as duas equipas disputam a Supertaça.
A turma minhota apresenta-se, quarta-feira (26),
pelas 21h00, com o CG
Cangas.
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Torneio Internacional de Andebol
junta “leões” e “águias” em Viseu

Viseu vai receber, uma vez mais, os ‘grandes’ do andebol nacional. É já este fim de
semana, 22 e 23 de agosto, no Torneio Internacional considerado um dos mais importantes da pré-época do país, e um dos melhores a nível europeu. Entre as quatro
equipas que estarão presentes no Pavilhão Cidade de Viseu encontram-se o Sporting
Clube de Portugal, atual vice-campeão nacional, e o Sport Lisboa e Benfica, sendo que
um embate entre ‘leões’ e águias’ é considerado sempre um bom cartaz. Mas, para além
destas duas equipas de Lisboa, estarão presentes neste quadrangular a formação do
PBA
ABC de Braga, e ainda a equipa sueca do Alingsas HK.
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