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A4 "Joel não é autossuficiente, mas fará o que Jesus pedir com eficácia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-09-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Paulo Jorge Rocha

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8d0cbb8c

 
Trabalhou com o reforço do Sporting no Bétis de Sevilha, realçando que este foi crescendo ao longo da
temporada e que é um jogador de equipa.
 
Joel Campbell foi um dos últimos reforços do Sporting para a presente épcoa e Pepe Mel, técnico que
trabalhou com este na época 2012/13, altura em que se destacou e começou a chamar à atenção dos
clubes europeus.
 
PUB
 
"Quando o Joel veio jogar para Espanha, para o Bétis, era um jogador muito jovem [21 anos]. Veio
habituado a jogar como avançado-centro, não se sacrificava pela equipa. Era um jogador que não
participava no jogo quando a equipa não tinha a bola", afirmou, em entrevista ao Record.
 
O técnico de 53 anos explicou que a sua evolução foi constante que Jesus não precisará de se esforçar
muito para conseguir retirar o melhor lado do futebolista emprestado pelo Arsenal.
 
"Ele teve dúvidas em relação ao seu potencial, jogava pouco ao início, mas acabou a época com um
peso enorme na equipa: fez muitos jogos, golos importantes e ajudou-nos a terminar em sétimo
lugar, que nos deu acesso à Liga Europa. É por isso que acho que tudo o que Jesus lhe pedir ele fará
com eficácia. Está bem ensinado e tem bases sólidas que completa com o seu talento, com a sua
qualidade", atira, realçando depois que este é um futebolista de equipa.
 
"Se o Sporting funcionar como uma equipa - e creio que com Jesus é isso que acontece -, ele vai ser
mais um, vai oferecer a sua qualidade. Não é um jogador autossuficiente, precisa da equipa, está
ensinado assim".
 
Mel explica confirma ainda a sua evolução nos últimos anos, realçando que os constantes empréstimos
têm servido "para continuar a ganhar maturidade e competir, na próxima época, com Alexis ou
Giroud", especificando depois onde é que este rende mais.
 
"É um esquerdino puro que prefere jogar pela direita, ganhando espaços em zonas interiores e
explorando o remate".
 
Fri, 09 Sep 2016 08:08:33 +0200
 
POR Paulo Jorge Rocha
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Orçamento do adversãrio do Madeira SAD 'assusta' no papel... FOTOS DR 

Brest Bretagne Handball é 
colosso que vale 2,5 milhões 

com alguma 'facilidade' se aborda 
estas realidades. 

Ingressos entre 5 e 30 euros 
Para o jogo de sábado, a ter lugar pe-
las 20h30 locais, a divulgação 
deste encontro 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Dois milhões e meio de euros é o 
orçamento para a temporada 
2016/2017 anunciado na página 
oficial do Brest Bretagne Handball, 
adversário do Madeira Andebol 
SAD, que este ano ingressou na 
principal Liga de andebol de Fran-
ça, depois de na época passada ter 
vencido a Taça de França e o cam-
peonato da I Divisão. Um colosso 
financeiro e não só, à espera do 
plantel do Madeira Andebol SAD 
que no próximo sábado 10 de se-
tembro, em Brest, realiza a 1.a mão 
da 1.a eliminatória da Taça EHF, 
partida que marca o regresso aos 
palcos europeus do projecto ma-
deirense. 

Uma realidade a contrastar com 
os número s financeiros do cam-
peão nacional, que praticamente 
vive do orçamento da Região con-
substanciado no contrato progra-
ma de pouco mais de 170 mil de 
euros anuais e também do paga-
mentos das viagens. 

No emblema francês, onde in-
clusive já falam em 3 milhões e 
meio de euros para atacar o título e 
Liga dos Campeões em 2017/2018, 
os números da sua estrutura são de 
facto impressionantes, numa esca-
la que na realidade de França até 
nem é dos mais fortes clubes mas 
que em comparação com o ande-
bol feminino português pouco há 
que dizer. 

Melhor do Mundo 
e Olímpica no plantei 
Depois do êxito que foi a época 
passada, o Brest Bretagne 
Handball aposta forte para uma 
época que curiosamente em casa 
fará a estreia frente ao Madeira 
Andebol. O destaque mais rele-
vante vai para a primeira linha  

Allison Pineau, eleita em 2009 a 
melhor andebolista do mundo e 
recentemente nos Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro a melhor jo-
gadora do torneio, onde a França 
relembre-se perdeu a final para a 
Rússia. Ainda na linha de grandes 
nomes as francesas apresentam a 
romena Geiger Melinda e 
a internacional de Espa-
nha Mangue Gonzalez. 
Na Arena de Brest pavi-
lhão com 3500 lugares, um 
dos mais modelares e mo-
dernos Pavilhões em Fran-
ça, o Madeira Andebol SAD 
certamente não irá entrar 
derrotado com estes factos, 
mas dá que pensar quando  

tem sido acompanhada por uma 
grande promoção nos mais diversos 
meios e portais do clube da bretanha 
francesa. Para a partida com o Ma- 

deira SAD, os acessos ao 
Arena Brest terão um 
custo entre os 5 e os 30 
euros. Curiosidade 
também o facto do 
Brest estar promover 
a venda de lugares ca-
tivos para a época a 
1.000 euros por pes-
soa, numa previsão 
de receita que, se-
gundo dados divul-
gados pelo clube, 
ascenderá a cerca 
de 900 mil euros 
só nesta variante. 
O objectivo é 
bem claro, cons-
truir um budget 
de 3,5 milhões 
de euros para 
em 2017/2018 
atacar a Liga 
dos Cam- 
peões. 

Pineau já foi eleita a melhor andebolista do Mundo. 
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Andebol Pedro
Portela é o único
leiriense na 1.ª Divisão

As saídas de Pedro Soares do
Belenenses e de Ricardo Correia e
de João Antunes do Sporting,
aliadas ao fim da carreira de Marco
Sousa - agora adjunto no Avanca –
fazem com que o distrito de Leiria
passe a ter um único atleta na 1.ª
Divisão de andebol masculino,
competição que arrancou no
passado fim-de-semana. Trata-se
do internacional Pedro Portela,
formado no Académico de Leiria e
que representa o Sporting.
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Desporto adaptado 

APD Leiria tem
12 cadeiras de
rodas novinhas
em folha

� O dia dificilmente podia ser mais
feliz para os atletas da delegação de
Leiria da Associação Portuguesa de
Deficientes (APD Leiria), que na na
passada sexta-feira receberam 12 ca-
deiras de rodas adaptadas à prática
desportiva. A cerimónia decorreu
no pavilhão da Maceira, a casa onde
por norma jogam as equipas de
basquetebol – três vezes campeã na-
cional – e de andebol – campeã na-
cional em título nas duas variantes
praticadas.

“Esta foi uma demonstração de
que há empresários com um senti-
do de responsabilidade tremendo”,
destacou Raul Castro, presidente da
Câmara Municipal de Leiria. O mais
experiente jogador da equipa, Ma-
nuel Sousa, que também é vice-pre-
sidente da APD e responsável pela
área do desporto na associação, re-
feriu que se tratou da concretização
de um sonho de muitos anos da-
quela que era a equipa que tinha
piores equipamentos. A presidente
da APD de Leiria, Maria José Ruivo,
destacou a importância da prática
desportiva entre os membros da
equipa, uma vez que “desenvolve a
auto-estima, permite a reabilita-
ção física e social e tira as pessoas de
casa.”

O primeiro passo para esta acção
foi dado com a Gala Internacional de
Solidariedade, uma iniciativa im-
pulsionada pelo Município de Lei-
ria, cujas receitas reverteram para a
aquisição das cadeiras, contando
ainda com a generosidade de em-
presários de Leiria que se associa-
ram a esta causa, tal como de artis-
tas, entre os quais José Cid, Sofia Li,
Mayya Rud ou a Escola de Dança
Annarella. A RESPOL, o Grupo Ga-
meiros, a GECO, o Grupo Lusiaves,
o Grupo Saint Germain e o Grupo
Construções Vieira Mendes contri-
buíram para aquisição das cadeiras
de rodas.
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