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ANDEBOL ÉPOCA 2017/18 

Equipa maiata quer passar das palavras aos atos e ja trabalha para consolidar o desejado lugar no grupo das melhores do andebol  nacional 

PLANTEL DO ISMAI 

    

JOGADOR POSK10 QUE ANTERIOR  
< Manoel Borges GR ISIAM 

Rkardo Castro GR Arsenal Devesa 
Diogo Soelro _. ..._.  GR Ãc,POrTo 
Leonel Fernandes ._. PE ...._ ...... ... lãiAl 
Diogo Coelho PE  ' ikiiAl  
Gonca I o Meireles PE Ac. Porto 
limo Heber LE ISMAT 
San_ tiAgo Mosquera LE Rabolnk (riacedin 
Plano Reborda°  LFJCT Bordai 
Antonio Ventura CT  ISMAI 
Ruga Glória ..q.. — 15MAI 
Uras lanho* U) --iiiic—Orinda) 
Annan Almeida PO ISMAI, 
André Azevedo PD Armei Densa 
Frandsco Fones PV  ISMAI 
Pedro Vieira PV  ISMAI 
Cedas Santos — PV Avenca 
Treinador - Rol Silva 

.!pmerooder-Piako - Jorv Sousa 

Mais peso, altura e estatuto 
ISMAI ambicioso quer entrar nos seis primeiros o Apesar das muitas mudanças, o treinador 

Rui Silva confia no potencial dos seus jogadoreso Nos oito reforços dois são estrangeiros 

-4 

ror 
HUGO COSTA 

S
ÃO oito os reforços que o 
treinador Rui Silva terá para 
a nova temporada no IS-
MAI, num defeso de gra n - 
des mudanças a nível de 

plantei mas que não incomodam o 
técnico: «Quisemos melhorar em 
termos defensivos, ganhando mais 
peso e altura. Nesse sentido, as che-
gadas do Carlos Santos, Santi [Mos-
quem] e Unos [Mfiuttnovie] vão aju-
dar. O nosso jogo baseia-se em 
transições fortes, vamos continuar 
a fazer isso e temos bons jogadores. 
O objetivo é potenciar jovens joga-
dores, por isso é um orgulho para o 
ISMAI ver jogadores como o Lean- 

dro Semedo ou o Danei a jogarem em 
equipas de primeiro plano.» E no 
mes como Leonel Fernandes, por 
exemplo, terão oportunidade para 
mostrarem serviço: «Vamos apostar 
nele, é titular nas seleções de junio-
res A e B, ou o André Azevedo, um dos 
extremos -direitos mais eficazes. » 

Quanto aos reforços estrangei-
ros, o técnico caraterizou-os: «São 
dois grandes defensores. °Saud tem 
experiência europeia na Macedónia 
e a curto /médio prazo será um dos 
melhores laterais em Portugal, o Uros 
vem da escola balcânica e traz-nos 
diferenças em relação ao Dariel, em 
termos ofensivoS.» 

A época começou em julho e Rui 
Silva traçou metas ambiciosas, ou 
melhor, coerentes: «A manutenção 

Rul Silva (à direita) tem metas ambiciosas 

para nós é um dado adquirido. To-
dos os anos falamos em ir ao grupo 
A, mas é tempo de passar das pala - 
vras aos atos. Penso que este ano vai 
acontecer. Não considero que as 
equipas estejam mais fracas, houve 
muitas mudanças de treinadores e  

por isso vai ser uma 1.3  fase muito 
competitiva. Estou motivado, o mo-
delo está consolidado e os processos 
são rapidamente absorvidos porque 
o núcleo duro da equipa também 
transmite aos novos.» 

Para o técnico, cada jogo é para 
ganhar-  «Precisamos de pontos e 
em cada partida há pontos para 
conquistar, temos vontade. 0 plan-
tei é mais curto mas com mais po-
tencial e na generalidade tem maior 
qualidade e variabilidade em termos 
defensivos e mais consistente em 
termos ofensivos. Este clube tem 
um potencial enorme, tem havido 
uma aproximação entre a institui-
ção ISMAI e a equipa e gostava de 
trabalhar nas novas instalações. São 
do melhor que há em Portugal.» 
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mais Andebol 
JUNIORES Il. A Seleção Nacional 
júnior B masculina defronta hoje (11 
horas portuguesas) a Tunísia; equipa 
2.' classificada do Grupo D, em jogo 
referente aos oitavos de final do 
Mundial do escalão, a disputar-se na 
Geórgia. 
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mais Andebol 

O JUNIORES L A Seleção Nacional 
júnior 8 feminina goleou a Geórgia 
por 48-11 na 2.' jornada do grupo A 
do Europeu da 2.' Divisão, que 
decorre na Lituánia Depois de 
amanhã defronta a Turquia 
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Campeões 
somam vitórias 
-3. Sporting soma novo sucesso, 
agora sobre o Belenenses, entjogo-
-treino . Defmntu hoje o Boa Hora 

O campeão nacional Sporting 
conseguiu mais um sucesso na pré-
-temporada — depois de já ter ganho 
ao Aguas Santas e ao ISMAI —, ao 
receber e vencer ontem o Belenenses 
por 30-26, depois de uma igualdade a 
15 golos ao intervalo. Pelos leões, 
Pedro Veitia, Pedro Portela e Michal 
Kopco marcaram quatro golos cada, 
enquanto pelos azuis do Restelo, Nuno 
Roque foi o grande destaque da 
formação orientada por João Florèncio 
com 12 golos. Os comandados de Hugo 
Canela continuam a preparar a 
Supertaça de dia 27, com o ABC, pelo 
que voltam a jogar hoje, em Lisboa, na 
partida de apresentação do Boa Hora 
aos adeptos. marcada para as 20.30 
horas no pavilhão Fernando Tavares, 
em Lisboa. E ainda antes do dia 27, os 
leões jogam, no próximo fim-de-
-semana, o Torneio Internacional de 
Viseu, no qual defrontam os 
dinamarqueses do GOG nas melas- 
-finais. H C 
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AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
Boa Hora-Sporting 
Jogo de apresentação da equi-
pa do Boa Hora. Pavilhão Fer-
nando Tavares, em Lisboa, 
20h30. 

AMANHA 
FUTEBOL 
Marítimo-Dínamo Kiev 
Primeira mão do play-off de 
acesso à fase de grupos da Liga 
Europa. Estádio do Marítimo, 
Funchal, 20h30. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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Andebol
A. A. Póvoa de Lanhoso
desiste de participar
no nacional de juvenis
A Federação Portuguesa de An-
debol informou que a A. A. Póvoa
de Lanhoso desistiu de participar
no Campeonato Nacional de Ju-
venis Masculinos da I Divisão, e o
C. A. Penafiel ocupará a vaga em
aberto na Zona 1  mantendo de
igual modo o número sorteado.
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Gabriel Oliveira anunciou a saída do Arsenal Clube da Devesa 

ANDEBOL 
¡Paulo Machado 1 

Gabriel Oliveira já não é treina-
dor da equipa sénior de andebol 
do Arsenal Clube da Devesa. Foi 
o próprio quem assumiu esta po-
sição, deixando a entender que 
motivos pessoais estão na ori-
gem desta decisão além de dis-
cordar da forma como a nova 
temporada está a ser preparada. 
"Tinha estado envolvido na pre-
paração da nova época, com as 
renovações dos atletas e tudo in-
dicava para a continuidade, mas 
depois de uma série de aconteci- 

mentos que foram acontecendo 
abruptamente, tornou-se impos-
sível a minha continuidade", sa-
lientou o técnico bracarense em 
declarações à RUM, apesar das 
tentativas que foram encetadas 
para demover o treinador braca-
rense. 

Recorde-se que Gabriel Olivei-
ra, com percurso realizado no 
ABC e também no desporto uni-
versitário, abraçou o projecto do 
Arsenal da Devesa recentemente 
e esteve ligado à histórica subida 
do clube à I Divisão Nacional e 
consequente manutenção. O Ar-
senal da Devesa, aliás, prepara- 

se para competir pelo segundo 
ano consecutivo no escalão mais 
alto do andebol nacional. Os res-
ponsáveis pelo andebol do Arse-
nal tentam, agora, encontrar uma 
solução. 
O Campeonato Nacional de 

Andebol 1 arranca no início de 
Setembro, com o primeiro jogo 
do Arsenal agendado para o dia 
2, frente ao Aguas Santas. Re-
corde-se que na época 2017/218 
esta prova conta com a partici-
pação de quatro emblemas do 
Minho. Além do Arsenal e ABC, 
estão ainda as equipas do Xico 
(Guimarães) e Fafe. 

Gabriel Oliveira deixa 
Arsenal Andebol 
TREINADOR bate com a porta quando faltam três semanas para o arranque 
do campeonato. Clube tenta encontrar uma solução. 
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Avelino Conceição 

REFORÇOA Artística de Avan -
ca assegurou mais um reforço
para a equipa sénior. Trata-se de
Rafael Andrade, um jovem (21
anos) lateral direito de 1,97 metros,
internacional por Cabo Verde.

Refira-se que Rafael Andrade
foi considerado o melhor joga-
dor do campeonato do seu país,
pelo que poderá ser uma mais-

valia para a equipa liderada por
Carlos Martingo.

Este é um dos reforços “pro-
metidos” pela Direcção do clube
à equipa técnica, que nos próxi-
mos dias poderá ver chegar mais
dois jogadores internacionais - o
clube está acertar pormenores
para a sua contratação. 

A equipa de Avanca vai, na
sexta-feira e no sábado, disputar
o Torneio do Xico Andebol, onde,
para além do clube organizador,
irão participar o Póvoa de Varzim
e o ISMAI. |

Artística contrata 
lateral cabo-verdiano

Andebol
1.ª Divisão

Rafael Andrade é o mais recente reforço da Artística 

D.R.
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CP Valongo do Vouga organiza torneio em Setembro
A Casa do Povo de Valongo do Vouga, com o apoio da Associação de Andebol de
Aveiro e da Federação, vai levar a cabo, no dia 2 de Setembro, um torneio de seniores
feminino. Académico e Santa Joana foram as equipas convidadas para o triangular.
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Rosa Gonçalves, n.° 1 foi considerada a melhor jogadora no jogo com a Geórgia. 

Madeirense em destaque 
na vitória de Portugal 
A selecção portuguesa de andebol 
feminina soma e segue no Cam-
peonato da Europa de Sub-17 - Di-
visão B (II Divisão), que se está a 
realizar em Klaipeda, na Lituânia. 

Depois da vitória concludente 
diante da Itália, por 43-19, na ronda 
inaugural do Grupo A, ontem a 
equipa das quinas voltou a 'golear' 
desta feita diante da Geórgia, por 
48-11, e onda a guarda-redes lusa, a 
madeirense Rosa Gonçalves veio a 
estar a um grande nível. A guarda-
redes do Club Sports Madeira veio 
mesmo a conquistar o prémio 
MVP (melhor jogadora) do encon-
tro. Já a sua colega de selecção e de 
clube, a madeirense Beatriz Sousa 
também foi determinante em aju- 

dar a selecção a alcançar um resul-
tado desnivelado. A jogadora de 1.° 
linha apontou um total de sete go-
los, acabando mesmo por ser con-
siderada a segunda melhor 'golea-
dora' do jogo, atrás de Cristiana 
Vieira, que apontou oito golos. 

Quanto ao jogo, a selecção lusa, 
que conta ainda com o madeirense 
Artur Rodrigues como técnico ad-
junto, dominou por completo a 
partida indo para o intervalo a ven-
cer por uns claros 26-4. No segun-
do tempo a equipa geriu a seu belo 
prazer o jogo, acabando por vencer 
por 48-11. 

Portugal lidera o grupo com qua-
tro pontos e o próximo jogo será 
sexta-feira diante da Turquia. P. V. L. 
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to bracarense que dispu-
ta o principal campeona-
to de andebol português, 
comunicou, ontem, a Rá-
dio Universitária do Mi-
nho (RUM). 

prova, que arranca a 4 de agosto com 18 equipas 

Gabriel Oliveira deixa Arsenal da Devesa

O técnico evocou ra-
zões pessoais para aban-
donar o comando técni-
co da equipa de andebol 
bracarense que conseguiu, 
no seu ano de estreia na 1.ª 

divisão do andebol portu-
guês, a permanência en-
tre os melhores.

Gabriel Oliveira, em 
declarações à RUM, ale-
gou «apenas motivos pes-
soais» para justificar a sua 
decisão. 

«Tinha estado envolvi-
do na preparação da no-
va época, com as reno-
vações dos atletas e tudo 
indicava para a continui-
dade, mas depois de uma 
série de acontecimentos 
que foram acontecendo 
abruptamente, tornou-
-se impossível a minha 
continuidade», revelou o 
técnico, tendo garantido, 
ainda, que durante uma 
semana «ainda foi tenta-
da uma solução para esses 
problemas», mas o acordo 
não foi possível e, por is-
so, Gabriel Oliveira optou 
por deixar o comando da 

O técnico conseguiu "manter" o Arsenal da Devesa na I Divisão em 2016/2017

 pedro vieira da silva

G
abriel Oliveira deixou 
o comando técni-
co do Arsenal Clube 
da Devesa, conjun-

D
M equipa sénior do Arsenal.

Gabriel Oliveira ex-
plicou, ainda, que a saí-
da acaba por ser a melhor 
solução para ele e para o 
clube. «Olhando para a 
equipa, clube e campeo-
nato que está à porta, esta 
decisão foi a a mais certa 
para evitar males maio-
res e serve igualmente pa-
ra o clube se preparar pa-
ra a primeira jornada do 
campeonato» da melhor 
forma, destacou o fun-
cionário dos Serviços de 
Ação Social da Universi-
dade do Minho (coorde-
nada o desporto da aca-
demia minhota).

A menos de três sema-
nas do arranque do cam-
peonato, os dirigentes do 
Arsenal da Devesa procu-
ram, agora, encontrar um 
técnico para comandar a 
equipa bracarense.
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LUSOS LUTAM PB 
"QUARTOS" DO MUI1D1AL SUB-19 
A Selec,ão Nacional masculina de sub-19 
defronta hoje (11h00) a Tunísia nos oitavos 
de final do Mundial do escalão, que decorre 
na Geórgia. "Acredito que a equipa vai ser 
capaz de perceber o que esteve errado [contra 
o Brasil] e superar as dificuldades. Tudo 
faremos para seguir em frente", anteviu o 
selecionador Paulo Jorge Pereira, conhecedor 
da realidade tunisina, país em que já treinou. 
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Sugestão de nova competição 
Campeão da Bundesliga zor6 (segundo escalão da 
Áustria) pelo HIB Handball e campeão sub-r 8 austríaco, 
o experiente Pedro Alvarez deixa uma ideia para o 
desenvolvimento do andebol nacional "Portugal tem 
um campeonato com muitas equipas e grande parte dos 
jogos é desinteressante. Uma competição entre as 
quatro melhores equipas portuguesas, as seis melhores 
espanholas e, quem sabe, duas de África, Tunísia ou 
Egito, melhorariam o andebol português. FC Porto, 
Benfica e Sporting têm condições para isso", diz. 

ANDEBOL Pedro Alvarez treina fora de Portugal. Após passagens 
por Benfica e Belenenses, o técnico sonha com voos altos 

SONHO DE TREINAR 
HA ALEMANHA 

Pedro Alvarez treina, em Graz, equipas de formação e seniores 

Técnico iniciava a segunda 
época no Belenenses 
quando teve um convite da 
Áustria, onde se mantém 
há quatro épocas. Foram as 
referências de jogadores 
portugueses que o levaram 
a emigrar 

innounimailits 
mis Natural de Almada, com 
44 anos, Pedro Alvarez vai co-
meçar a quarta temporada a 
trabalhar na Áustria. Depois 
de um primeiro convite, que 
recusou, por estar no Belenen-
ses -em 2013/14e na primeira 
vez que treinava na I Divisão 
-, não resistiu a um segundo 
apelo e, em novembro de 2014, 
deixou os azuis e rumou ao 
HSG Bãrnbach Kõflach. Na 
épocaseguintemudou-separa 
o Graz, onde treina a equipa 
principal, equipa B, sub-18 e 
sub-16. 

"Ir para fora sempre foi um 
objetivo, mas não pude aceitar 
o primeiro convite. Estava no 
primeiro ano no Belenenses e 
não queria falhar, não queria 
abandonar o projeto", explica 
Alvarez a OJOGO. "Depois, de 
um outro clube, veio outro 
convite e era irrecusável. Não  

havia como recusar aquela 
possibilidade", recorda o téc-
nico, explicando depois como 
surgiu a possibilidade de ir tra-
balhar para aÁustria: "Osjoga-
dores são o principal veículo e 
tanto o João Pinto como o Ed-
gar Landim, quando foram 
para fora disseram muito bem 
do meu trabalho. Um dia, um 
empresário ligou-me e disse-
me 'agora chegou a tua vez' e 
apresentou-me a proposta". 
Alvarez conta que "um em-
presário português, o Manuel 
Garcez, também teve influên-
cia na tomada de decisão". 

É assim que o antigo técnico  

adjunto do Benfica vai para a 
quarta temporada fora de país. 
"Aqui, no centro da Europa, 
sinto-me realizado e reconhe-
cido profissionalmente. Sou 
professor, estava ligado à Uni-
versidade, e largar tudo signi-
fica que foi mesmo uma apos-
ta clara", ressalva. "Estou no 
meio de tudo, na Europa Cen-
tral temos acesso a todo o an-
debol, estou como que a estu-
dar na Universidade de Celje e 
Zagreb e tenho até a possibili-
dade de jogar com as equipas B 
deles e dos escalões de forma-
ção, o que é excelente", asse-
gura. 

"Ir para fora 
sempre foi 
um objeti-
vo, mas não 
pude 
aceitar o 
primeiro 
convite. 
Estava no 
primeiro 
ano no 
Belenenses 
e não queria 
falhar" 

"Portugal 
tem um 
campeona-
to com 
muitas 
equipas e 
grande 
parte dos 
jogos acaba 
por ser 
desinteres-
sante" 

Pedro 
Alvares 
Treinador 
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Andebol Medem 
da equipa sub-17 
tombam No Europeu 
• A seleção feminina de 
sub-17 somou, ontem, a se-
gunda vitória, noutros tan-
tos jogos, na Divisão B do • 
Europeu da categoria, ao 
arrasar a Geórgia por 48-
11. Portugal lidera o Grupo 
A com quatro pontos. Se-
gue-se a Turquia. 
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Seleção luta 
pelo objetivo 
[SIA Seleção portuguesa sub-
19 defronta hoje a Tunísia nos 
oitavos - de - final do Campeo-

' nato do Mundo, que se disputa 
na Geórgia, com a expectativa 
de cumprir aquele que era o ob-
jetivo principal da equipa à en-
trada para a prova: chegar ao 
top 8 (quartos-de-final). 

"Vai ser um jogo difícil, em 
que não podemos perder. Nesta 
fase, assim como aconteceu na 
de grupos, qualquer equipa 
pode ganhar, está tudo em 
jogo" , confessou Paulo Pereira, 
selecionador nacional. 

O encontro frente à formação 
tunisina arranca às 11 horas de 
Portugal continental. o  J.M. 
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