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mais desporto

ANDEBOL NACIONAL
Novo timoneiro do dragão afirmou estar «muito feliz» por regressar a Portugal onde esteve antes como jogador

Vi rOR GARCLUASF

ror
HUGO COSTA

ORAM em português as primeiras palavras pronunciadas por Lars Walther. O treinador escolhido pelo FC
Porto para suceder a Ricardo Costa foi ontem apresentado na
Tribuna V1P do Dragão Caixa, por
António Borges, representante da direção portista, ladeado por Manuel
Arezes, ex -jogador e agora diretor
do andebol azul e branco.
Pediu para as perguntas serem
formuladas em inglês, mas mostrou
que a passagem por Portugal, primeiro no Sporting e, depois, no Marítimo, ambas como jogador, deixou marcas. Aos 51 anos regressa ao
nosso País mas como treinador e determinado a conquistar títulos, algo
que os dragões não conseguiram nas
duas últimas temporadas.
«Cheguei no domingo e estou
muito feliz por representar este grande clube. Queremos colocar o FC
Porto onde merece, no topo do andebol, e fazer sucesso na Europa.
Para já, é importante encontrar o
equilíbrio, a paciência e a disciplina
necessários para começarmos bem»,
anunciou o técnico dinamarquês,
revelando já ter deitado mãos à obra.
«Vi muitos vídeos sobre os jogadores e sei que temos cá muitos e bons.
O objetivo é levar a equipa para um
nível superior. Precisa de minimizar
erros, ser mais estável. Quero que
os jogadores percebam como e porquê jogam um determinado tipo de
andebol. Quem que percebam o que
vão fazer, porque fazem e quando o
fazem. Queremos formar uma equipa, pois individualmente nunca vamos ganhar nada», avisou.
O regresso era algo que desejava:
«Há uns anos falei com o meu agente e disse que gostava de voltar a

F

BI

«Colocar
-"4" o FC Pqrt
on
rece>
Lars Walther foi apresentado no Dragão Caixa e deixou já os princípios
que vão nortear o seu trabalho o Técnico dinamarquês quer títulos
Portugal. Estou realmente feliz».
António Borges não tem dúvidas
sobre a qualidade do novo timoneiro do dragão: «Permitam-me deixar
uma palavra especial ao dr. Adelino
Caldeira, o grande impulsionador do
andebol do FC Porto. O clube contratou um treinador campeão. O percurso do Lars fala por si: foi campeão na Polónia, na Suíça e na
Roménia. Tem uma grande experiência e dá--nos todas as garantias
para chegar aos nossos objetivos no
futuro. A sua presença está pensada

há muito. No passado sempre tivemos a preocupação de ter uma andebol atrativo e agressivo e a presença do Lars acentua muitas das
características da escola nórdica».
Antes de estabelecer metas: «É um
novo ciclo e o objetivo é só um: voltar a ter a maioria dos títulos nacionais. Faço votos para que, independentemente de quem ganhe, que seja
o mérito desportivo a decidir quem
é o campeão, ao contrário do que
aconteceu no anterior. Queremos
ver destacado mérito e excelência».

O LARS WALTHER
Nome completo
- Lars Lynge Walther
Data de nascimento
- 15 de outubro de 1965 (51anos)
Naturalidade - Dinamarquês
abes - Aalborg, Sporting (1987/88),
Bronderslev, Marítimo (1995/96),
Nordhorn, Akureyd, Emden (como
jogador), Virum (2001/02), Roar
(2002/03-2003/04), Flensburg II
(2004/05), Gorenje Vele* (2005/06),
Hildesheim (2006/07), Conversano
(2007/08), Emsdetten (2008/09-2009/10), Wisla Plock (2010/11-2012/13), Baia Mare (2014/15),
Kadetten (2015/16-2016/17), FC Porto
(2017/18-) (como treinador)
Paknarés -Campeão da Polónia (Wisla

Piock, 2010/11); campeão da Roménia
(Baia Mare, 2014/15); campeão da
Suíça (Kadetten, 2015/16); Vencedor
da Taça da Roménia (Bala Mare,
2014/15); Vencedor da Taça da Suíça
(Kadetten, 2015/16); Treinador do Ano
na Polónia (Wisia Plock, 2010/11);
Vencedor da Taça de Portugal
(Sporting, 1987/88)
vi f OR GARCEZ/ASF

Equipa técnica do FC Porto, clube que tem já agendados vários jogos particulares
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ANDEBOL - FC PORTO

NOVO TREINADOR
Lars Walther, dinamarquês de
51 anos, é o novo treinador da
equipa de andebol do FC Porto. "Não tenho dúvida de que
juntos vamos conseguir atingir
os nossos objetivos, devolvendo o FC Porto ao topo do andebol português", disse o técnico.
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FC Porto inscreveu dia 13 de Julho
André Gomes e Diogo Branquinho
AMBOS TÊM CONTRATO COM O ABC, garantiu vice-presidente dos academistas, Guilherme Freitas.
Mas o Correio do Minho sabe que o FC Porto está a tentar inscrever os dois internacionais.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Apesar de o ABC ter efectuado
as revalidações através de guias
de 28 de Março para o caso de
André Gomes e de 6 de Julho
para Diogo Branquinho, numa
acção feita à revelia do clube
bracarense o FC Porto — que
vem confirmar rumores nesse
sentido — procedeu dia 13, a
inscrição dos dois jogadores internacionais.
O vice-presidente da direcção
do ABC, Guilherme Freitas,
ouvido pelo Correio do Minho,
assegurou que o clube bracarense tem com ambos os jogadores
os respectivos contratos em
situação regularizada, sendo no
caso de André Gomes com uma
duração que se prolonga além da
próxima temporada, enquanto
com Diogo Branquinho está por
cumprir uma época.
Aquele dirigente academista
garantiu que a direcção do ABC
está “vigilante e atenta” e frisou
que não basta proceder a uma
inscrição, pois é preciso que ela
seja validada pela federação, o
que ainda não sucedeu.
Nascido em Julho de 1998, An-

+ detalhes
Os portistas estarão a
recorrer a contratos de
prestação de serviços,
enquanto o clube de
Braga, a par do contrato
desportivo, mantém
pagamentos com
quitação por recibos
verdes. Mas no direito
laboral esta situação não
significa sempre uma
ausência de obrigações,
sendo o jogador de facto
sujeito a horários, nos
jogos e nos treinos, e a
normas de obediência.
Em ambos os casos, o
clube bracarense tem
inscrições anteriores às
dos dragões.

DR

FC Porto estará, à revelia do ABC, a tentar levar para o Dragão o ponta Diogo Branquinho e o lateral André Gomes

dré Gomes teve em 2010, com
12 anos, a sua primeira inscrição
como jogador federado do ABC
e desde a sua primeira época tem
vindo a ser chamado às selecções nacionais.
Filho do antigo futebolista do
Benfica e do SC Braga Jorge
Gomes, o jovem André, ainda à
beira de completar 20 anos de

idade, é no panorama nacional
um dos melhores rematadores de
meia distância.
Nascido em Julho de 1994,
agora à beira dos 23 anos o ponta esquerda Diogo Branquinho,
que percorreu como juvenil clubes de Leiria e Aveiro, chegou aos juniores do ABC em
2013/14, tendo vindo desde en-

tão a ser chamado à selecção
principal assim como às equipas
da Universidade do Minho, onde
estuda engenharia têxtil.
Tanto Diogo Branquinho como
André Gomes tiveram golos
eleitos entre os os melhores na
edição 2016/17 da Liga dos
Campeões Europeus, com visionamentos nos canais da EHF.

O FC Porto procedeu às
inscrições de Diogo
Branquinho e André
Gomes a 13 de Julho.
O ABC tinha revalidado
dia 28 de Março a
inscrição de André
Gomes, sendo esta ja
considerada “tratada”
e dia 6 de Julho a de
Diogo Branquinho,
sendo esta ainda
pendente.
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Clube vimaranense está de regresso à I Divisão Nacional

Alves Pinto recandidata-se
à presidência do Xico Andebol
ANDEBOL

| Redacção |

Alves Pinto mostrou-se disponível para continuar na presidência do Xico Andebol, tendo em
vista a gestão do clube na próxima época desportiva mas deixou
ainda a salvaguarda de surgir alternativas até à próxima segunda-feira, altura em que se realiza
a assembleia geral. Se não surgir
alternativa até segunda-feira Alves Pinto continua na presidência do Xico Andebol. Na Assem-

bleia Geral realizada na passada
quarta-feira, o presidente do Xico Andebol avançou com a possibilidade da actual direcção
permanecer no clube, depois de
não ter surgido qualquer alternativa. Contudo, o facto de ainda
não ter a lista completa, uma vez
que está a negociar a entrada de
mais dois novos elementos, levou a que não apresentasse o documento. O clube vimaranense
vai receber, entretanto, um subsídio extraordinário de 35 mil
euros atribuído pela de Guima-

DR

Fernando Alves Pinto, disponível para continuar na presidência do Xico Andebol

rães. A autarquia justificou este
apoio com as dificuldades que o
Xico Andebol tem sentido em
termos financeiros, depois de
uma época que terminou com a
subida da equipa sénior ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.
Na proposta, a câmara municipal
ressalvou que as dificuldades
criadas “pela necessidade imperiosa de reparar e substituir um
conjunto de equipamentos desportivos e de requalificar as suas
instalações desportivas minimizando a degradação resultante
do uso intensivo das mesmas por
parte das suas várias equipas,
impedem o clube de regularizar
as inscrições das suas equipas na
Federação e as despesas conexas
de todos os agentes desportivos
do clube para a próxima época
desportiva.
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Artística de Avanca
trabalha a “meio gás”
D.R.

Muita juventude no primeiro treino da Artística de Avanca

Andebol
1.ª Diivsão Nacional

ARRANQUE A Artística de
Avanca começou, esta quartafeira, a”meio gás” a preparação
para a nova época, já que o arranque oficial está agendado
para o próximo dia 27, altura
em que a equipa se apresenta
à comunicação social.
No primeiro dia dos trabalhos, o técnico Carlos Martingo
contou com um grupo de jovens que vão trabalhar com

regularidade na equipa sénior.
O clube tem necessidade de
colmatar algumas saídas importantes, apostando em jogadores com provas dadas nos
escalões de formação.
Carlos Martingo deixa um
elogio a todos estes jovens com
quem vai contar, acreditando
que “apesar da muita juventude que vamos ter no plantel,
vamos construir uma equipa
sólida que nos dê as garantias
dos atingirmos os nossos objectivos”.AC
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FINAL FELIZ

Não se esqueça de ajudar e marcar

`Um Golo Pela Vida'
Paulo Fidalgo fez questão de estar
presente na apresentação do
evento, para motivar a participação
da familia do andebol numa
iniciativa de cariz solidário.

INICIATIVA DA LIGA
CONTRA O CANCRO
DECORRE AMANHÃ
NO PAVILHÃO DO
FUNCHAL
FILIPE. SOUSA

fsousa@dnoticias.pt

A Ivelice é uma guerreira, o perfeito exemplo de como ultrapassar dificuldades contra uma doença

Amanhã é dia de marcar 'Um Golo
Pela Vida!', um projecto solidário
que surgiu em 2010, por iniciativa de
Ivelice Gonçalves, que é organizado
pelo Núcleo Regional da Madeira da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, e
cujas receitas revertem na totalidade para esta instituição de solidariedade social.
Desta feita, sem a colaboração da
Associação de Andebol da Madeira,
cooperaram na iniciativa a Direcção
Regional de Juventude e Desporto, a
Câmara Municipal do Funchal e a
Empresa de Cervejas da. Madeira,
bem como a família do andebol, que
volta a aliar-se a este já fenómeno
social.
A acção terá lugar, como é hábito, no Pavilhão do Funchal, entre
as 9 e as 21 horas, onde irão desfilar várias equipas, compostas por
actuais jogadores, ex-praticantes
e até atletas que nunca foram federados.
Este espírito de participação
deve-se, em muito, à dinâmica de
voluntariado da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, com destaque
para Ivelice Gonçalves, que há oito
anos entendeu colocar em prática
um evento que tem como princípio contribuir para a melhoria da
qualidade de vida, da motivação,
da vontade de vivei; de quem se

vê atingido, directa ou indirectamente, pelo cancro.
"A Ive tem uma bonita história
de vida. Ultrapassou urna dificuldade enorme, porque é urna
guerreira, o perfeito exemplo de
corno ultrapassar dificuldades
contra uma doença. Ainda para
mais é uma mulher do andedol,
que foi atleta e hoje está activa no
treino do andebol. Personifica o
exemplo de luta pela vida e pelo

desporto", elogiou Paulo Fidalgo,
que fez questão de se associar a
esta iniciativa. "O desporto tem de
ser sempre um elo muito importante para o desenvolvimento das
causas sociais. E o andebol, como
referência que é na Região, tem
esta capacidade de se unir e de se

desenvolver em prol de uma causa
tão bonita como é a luta contra o
cancro. E exemplo de desporto",
vincou ainda o treinador da equipa
masculina do Madeira Andebol
SAD.
O Núcleo Regional da Madeira da
Liga Portuguesa Contra o Cancro,

entidade sem fins lucrativos, apoia
mais de 200 famílias carenciadas, de
diversas formas, tendo como fonte
de receita a realização de eventos
solidários e venda de `mershandising'. E, corno não custa mesmo
nada ajudai; todos aqueles que quiserem ser solidários poderão passar
durante o dia de amanhã no recinto
do andebol madeirense e adquirir
uma 't-shirt' alusiva ao evento, que
tem o custo de seis euros, sendo que
as receitas são para ajudar quem
mais precisa em momento
de sofrimento e dor.
Para além disto, à porta
do pavilhão as equipas
participantes vão cooperar
na angariação de mais fundos, com barracas de comes e bebes e, assim, contribuir para a causa oncológica de que se trata.
Antecipando o que aí
vem, o núcleo já fez questão de enviar "um especial
e forte agradecimento aos
clubes, aos pais, aos atletas,
aos dirigentes e aos amantes da modalidade, que de
urna forma desprendida,
altruísta e carregados de
amizade, se unem, ano após ano,
para convivei; sem preconceitos,
emblemas, cores ou disputas, simplesmente para celebrar a vida e dar
um pouco mais a quem precisa".
Por tudo isto, não se esqueça,
amanhã é um excelente dia para se
marcar 'Um Golo Pela Vida!'.
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Elledy Semedo assina
pelo Madeira SAD
O internacional português Elledy
Semedo é o mais recente reforço do
Madeira Andebol SAD para a nova
época, informou ontem ao final da
tarde a administração da formação
madeirense.
Com 29 anos, este primeira linha
que alinhava no Benfica vem assim
fechar o plantel da SAD e num sec-

SAÍDAS - TORNEIO BPI
SAÍDA TEE

JOGADOR

09:00

Eustace, Brian
Henriques, Norberto
Blandy, Michael
Agrellos,Jose Carlos S. Pinto
Booth, Peter
Gouveia, Miguel
Carreira, José Francisco
Costa Neves, Pedro
Rosalino, Paulo
Paulino, Fernando
Silva, Manuel Henriques
Brazão Machado, José
Antão, Ricardo
Vieira, Fernando
Nunes, Alberto
Soares, Vitor
Lopes, Bernardino
Teixeira, Ambrósio
Sousa, Bruno Ricardo
Canha, Luís Araújo
Gonçalves, Pedro Pereira
Carreira, Paulo
Rodrigues, Blass
Rodrigues, Aurélio
Sousa, Rui Alberto
Rodrigues, João Miguel
António, Joaquim
Neves, Hélio
Freitas, Pedro Sardinha
Roveri, Marco
Urbansky, Paul
Walsh, Alan
Freitas, Rui
Teixeira Mendes, Joe
Campus, Ciriaco
Freitas, Joao Abel
Maul, Edward
Mendes, Américo
Cruz Neves, António
Sampaio, José
Aguiar, Mário
Laranja. José Manuel
Oliveira, António
Silva, José António
Marques, Domingos S.
Tavares Jr, Miguel
Calção, Bernardo
Costa, André
Cunha, Rui Pedro
Dinis, Mark
Freitas, Bernardo
Caíres, Raul
Vidal, Charles
Vacas. João
Rodrigues. Mário
Ramos, Fernando
Gonçalves, Francisco
Camacho. José António
Andrade, João
Rebolo, Nuno

1

09:00 1 A

09:00

2

09:00

3

09:00 3 A

09:00

4

09:00 4 A

09:00

5

09:00

6

09:00

7

09:00 7 A

09:00

8

09:00 8 A

09:00

9

09:00 9 A

tor onde a equipa revelava ainda algumas faltas, nomeadamente o lado
direito. Elledy Semedo era dado
como certo num clube estrangeiro,
mas a insistência dos dirigentes da
formação da Região acabou por dar
resultado, tendo o jogador optado
pelas cores madeirenses para dar
continuidade à carreira. H.D.P.

CHALLENGE
HCP

9
11
14
17
6
11
15
20
11
14
14
17
5
6

SAÍDA TEE

JOGADOR

09:00 10

Sousa, Gilda
20
Freitas, Ana Isabel
23
Silva, Eva da
25
O'Brien, Anne
28
Bento, Lino
7
O'Brien, Alan
15
Moreno, Carlos
16
Silva, Francisco P. da
22
Fernandes, Francisco Octávio 19
Rodrigues, Carlos Santos
20
Bento, Ana
20
Camacho, Ana Bela
16
Mendes, Michael
3
5
Rodrigues, Vítor
Gouveia, Joaquim
Gouveia, Márcio
14
18
Macedo Mendes Emanuel
Sousa, José
19
Castro, Jorge
21
Sousa, Ingvild
21
Rodrigues, José Duarte
5
Silva, Avelino
10
Vieira, António Sales
13
Andrade, Enio
24
Valente, Hélder
20
Freitas, Leonel
24
Silva, Saturnino
24
Menezes, Luís
24
Silva, Francisco Renato
23
Freitas Rodrigues, Pedro
24
Machado, Emanuel
24
Biscoito, Manuel
16
24
Carvalho, Sílvio
Santos, Carlota
28
Alves, Maria Conceição
28
Moreira Nunes, Manuel
18
Lopes, Ricardo
18
Verissimo, Rui
23
Sena Lino, Luís
24
Strong, Robert Norman Owen 17
18
Sandle, Paul
Fuszard, David
24
Strong, Joan Mary
28
Gardner, Robert
19
Roethlisberger, Kurt
22
Sousa, Manuel Fernando
23
Meldrum, Brian
24
Dinis, Manuel
24
Silva, Manuel Catanho da
24
Hardy, Gill Riley
20
Gardner, Antonieta
21
Costa, Luis
16
Abreu, Jorge
20
Luís, Crisóstomo
22
Santana Godinho, Alberto
24
Carlos Afonso, João
18
Leça Pereira, Anibal
24
Matos, Eugenio
24
Roethlisberger, Olga
28

09:00 10 A

09:00 11

09:00 12

09:00 12 A
11
13
16
12
15
24
24
10
18
24
24
14
17
18
20
16
19
20
24
15
18
23
24
11
12
17
17
3
7
12
15
8
14
16
20
18
19
24
24
14
19
21
23

09:00 13

09:00 14

09:00 14 A

09:00 15

09:00 16

09:00 16 A

09:00 17

09:00 17 A

09:00 18

09:00 18 A

HCP
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Andebol feminino

AC Vermoim venceu
torneio de Lafões
A equipa do escalão maior do ACV Andebol Clube venceu no passado fim de semana de forma
clara o 14.º torneio de andebol Terras de Lafões
2017 em seniores femininas, disputado em Oliveira de Frades. A formação orientada por Óscar Freitas encerra assim a temporada da melhor forma, depois de ter vencido a fase regular
do campeonato regional do Porto.
DR
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Presidência do Xico Andebol

DM

Alves Pinto disponível
para continuar
JOsé eduardo

presidente em exercício da Direção do
Xico Andebol, Fernando Alves Pinto,
mostrou disponibilidade
para continuar no cargo
por mais dois anos, mas
faz depender a decisão do
aparecimento, ou não, de
uma alternativa.
A posição foi assumida
durante a assembleia-geral do clube vimaranense
realizada na passada quarta-feira, e ficou pendente até à próxima segunda-feira, caso não apareça
nenhuma alternativa.
Nesta reunião magna
não apareceu qualquer alternativa, e Alves Pinto decidiu avançar com a possibilidade de continuar no
cargo. Porém, como ainda
está a formar o novo elenco diretivo, a assembleia
foi adiada para a próxima
segunda-feira, onde tudo

O

Alves Pinto

ficará esclarecido.
No cargo há cinco anos,
Alves Pinto conseguiu a
recuperação financeira do
clube que, recorde-se, es-

tá de regresso ao principal
campeonato de andebol.

Câmara apoia clube
Entretanto ontem, na reu-

nião quinzenal da Câmara
de Guimarães, foi aprovado um subsídio extraordinário de 35 mil euros para o Xico Andebol
A verba destina-se a
apoiar o clube a fazer face
«à necessidade imperiosa de reparar e substituir
um conjunto de equipamentos desportivos e de
requalificar as suas instalações desportivas minimizando a degradação
resultante do uso intensivo das mesmas por parte
das suas várias equipas,
impedem hoje o clube de
regularizar as inscrições
das suas equipas na Federação e as despesas conexas de todo os agentes
desportivos do clube para a próxima época, colocando mesmo em causa a
participação da equipa sénior no campeonato nacional da 1.ª divisão», lê-se na proposta levada à
reunião.
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SIB-19
REGRESSAM A ESTÁGIO
A Seleção Nacional de sub-19
continua a preparação para o
Campeonato do Mundo do
escalão, que terá lugar em
Tbilissi, na Geórgia, entre os
dias 8 e 20 de agosto de 2017.
O selecionador Paulo Jorge
Pereira e o treinador Nuno

Santos chamaram18. atletas
que regressam assim ao
trabalho, com o primeiro
treino agendado para
segunda-feira, no Pavilhão da
Universidade de Aveiro. -E.3.
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O FC Porto é
o segundo
clube mais
vitorioso do
andebol
com 20
campeonatos, sete
Taças de
Portugal,
seis
Supertaças,
três Taças
da Liga. O
Sporting
tem 38
conquistas
eoABC 32

Lars Walther ao lado dos diretores da secção de andebol do FC Porto António Borges e Manuel Arezes

Lars Walther, dinamarquês de 51 anos, foi ontem apresentado corno novo treinador dos
dragões, desejando construir um coletivo forte e devolver o clube à conquista de títulos

"IDEIAÉCOLOCAROFCPORTO
NOWGARAQUEPIMENCE"
Antigo lateral-direito
jogou em Portugal nos
anos 8o e go, mostrando-se
feliz com o regresso. No
currículo traz os títulos de
campeão na Polónia (zoii),
na Roménia (zoi 5) e na
Suíça (2016)

mou o novo timoneiro dos
azuis ebrancos, descrito como
"um treinador campeão" por
António Borges, representante da direção.

CATARMADOGIING08

••• Com as primeiras decla-

rações em português, mas
para explicar que já não se sentia à-vontade com as palavras
e prometendo uma segunda
entrevista já na língua de Camões, Lars Walther, Si anos,
foi ontem apresentado como
novo treinador do FC Porto,
regressando assim ao país
onde jogou nos anos 80 (Sporting) e 90 (Marítimo). "Háuns
anos, disse ao meu agente que
gostava de voltara Portugal se
surgisse uma oportunidade.
Passei aqui três anos fantásticos, sempre pensei que haveria de voltar algum dia", afir-

"Sempre pensei
que haveria de
voltar a Portugal,
disse isso ao meu
agente"

"Se funcionarmos
como uma equipa
podemos alcançar
tudo o que
queremos"
Lars Walther
Treinador do FC Porto

Dizendo-se impressionado
com o clube, tendo já visitado
o museu, o dinamarquês traçou como objetivo "voltar a
colocar o FC Porto no lugar a
que pertence, no topo nacional". "Também queremos dar
alguns passos na Europa, mas
o mais importante no início
desta nova fase é estabilidade,
paciência e disciplina", acrescentou.
Pouco tempo antes de Mic lar os treinos da nova tempora da, Walther insistiu na
construção de um coletivo
como a chave do sucesso.
"Acredito que podemos estar
num nível superior, mas toda
a gente tem de saber o que fazer, porque faze quando. Esse
é o principal objetivo no ínício, temos de estar todos no
mesmo sentido. Se formos
uma equipa podemos alcançar o que queremos, individualismos não ganham campeonatos", finalizou.

Trio transita para o novo ciclo
A equipa técnica liderada por Lars Walther será composta pelo adjunto Luís Graça, pelo treinador de guardaredes Telmo Ferreira (também trabalha com a Seleção
Nacional) e pelo preparador tísico Tiago Cadete. O
quarteto já orientou ontem o primeiro treino no Dragão
Caixa. O novo timoneiro prevê que os azuis e brancos
façam "à volta de dez jogos" durante a pré-temporada,
entre adversários espanhóis e portugueses.
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INICIATIVA Campus Lagos continua a crescer e a presença, esta semana, de Pedro Portela,
Ricardo Candeias e Bosko Bjelanovic motiva ainda mais os jovens algarvios a jogar andebol

Craques da seleção
cativam os aprendizes
o Campus Lagos, em 3. edição,
pedodo:
começou no dia 3 e prolonga-se até dia 28
Atrações: Pedro Alvarez, treinador do Graz,
Áustria, e Carlos Garcia, ainda irão a Lagos

da

Jovens andebolistas com alguns craques como Bosko Bjelanovic, Ricardo Candeias ou Pedro Portela
Pedro Pinto, organizador
deste "curso", acredita que
a mensagem tem passado
no sentido de fidelizar
mais praticantes:Treinadores de seleção e jogadores internacionais dão um
precioso contributo
mlumuscaarrro
••• São quatro semanas
cheias de andebol, para gáudio dos jovens, a maioria deles
praticantes nas equipas do Gil
Eanes e do Costa Doiro, de
Lagos, o local onde Pedro Pinto organiza o "seu" terceiro
Campus. Uma iniciativa que
tem crescido exponencialmente, que já triplicou o número de inscritos e que acolhe, também, jogadores
oriundos do Lagoa, de Tavira
e até do Infante da Madeira.
Desta feita, com um aliciante: a presença de treinadores
e de elementos da Seleção Nacional. Na altura da reportagem de OJOGO, Pedro Portela, Ricardo Candeias e Bosko
Bjelanovic davam corpo á
ideia, alimentando o ego da
miudagem, pronta a absorver
todos os ensinamentos e desejosa, cie ensaiar. umas. j oga,

das com os craques.
"A criação deste Campus
surgiu com a necessidade de
dar continuidade aos treinos
durante as férias. Em vez de
estarem parados, os rapazes e
as raparigas prosseguem a atividade de forma intensiva.
No primeiro ano, tivemos algumas atividades lúdicas e 30
inscritos. Depois, no ano passado, aumentámos o tempo
de treino, mantivemos as atividades lúdicas e contámos

Este terceiro Campus de
Lagos conta com 93
inscritos, para além dos
jovens que viajaram da
Madeira e só participaram
na primeira semana de
treinos. O número triplicou
em relação ao ano de
estreia

coma presença do Paulo Jorge
Pereira, que na altura ainda
não era o selecionador nacional", explica Pedro Pinto, um
homemdoandebol,professor
de Educação Física e o mentor
do projeto. "Notámos que os
atletas ficaram mais motivados e ao longo da época até
nos perguntaram se havia
mais Campus. Tínhamos de
inovar", prossegue, aludindo
ao convite feito agora a vários
profissionais. "O objetivo
passa por motivá-los ainda
mais, dar-lhes referências que não há no Algarve - e beneficiar da presença de alguns
dos nossos melhores jogadores e treinadores, que conseguem transmitir a ideia de
que o sonho é possível, ao
mesmo tempo que insistem
naimportânciadeserembons
alunos. A mensagem tem passado", congratula-se Pedro
Pinto, orgulhoso da atividade
diária no pavilhão da Escola
Júlio Dantas e no da Gil Eanes
(para os escalões etários mais
baixos, de iniciação ao andebol). "Queremos fídelizar os
praticantes e ter o reconhecimento da parte da sociedade
que isto é um trabalho para o

futuro".
Para Pedro Portela, internacional do Sporting, "é importante partilhar estes momentos e as nossas experiências".
"Ficamos contentes por poder ajudar futuros jogadores

de andebol, que, ao inscreverem-se, dão já sinal de que
querem aprender. É bom para
oandebol do Algarve e o Pedro
tem feitoum excelente trabalho, porque não é fácil organizar um Campus."

Pedro Pinto é a alma do projeto
Pedro Pinto, o responsável e organizador do
Campus, é o coordenador técnico do
andebol do Gil Eanes e do Costa Doiro. Tem
42 anos, nasceu em Angola, mas veio para o
Porto com apenas um ano, tendo jogado e
sido treinador no FC Porto. Depois orientou
também a Sanjoanense e há nove anos mudou-se para
o Algarve, para dar aulas de Educação Física e treinar o
Costa Doiro. Esteve ainda em Angola, num curto
período, e agora considera-se radicado, continuando a
dar aulas, em Lagos, onde vive com a mulher, Liliana
Ferreira, que foi bicainpeã nacional pelo Gil Eanes,
nos tempos áureos de Donner e João Florêncio. "O
Campus tem tudo para prosseguir. Vamos continuar a
inovar e a especializar mais a área do treino, para que
os jovens não abandonem precocemente a modalidade
e possam chegar, quem sabe, a um nível alto", sublinha Pedro Pinto, professor na Escola da Ameijeria
(agrupamento da Gil Eanes) e inserido no projeto
"Saúde e Movimento", em que trabalha com pessoas
da terceira idade.
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dcb 1 Lars Walther oficialmente apresentado como novo técnico dos dragões

"Devolver o F. C. Porto ao topo"
►"Estou muito feliz e orgulhoso por vir para este
grande clube. Queremos
devolver o F. C. Porto aonde pertence. Temos uma
equipa muito interessante e
tenho a certeza que, todos
juntos, vamos fazer uma
grande época". Foram estas
as primeiras palavras de
Lars Walther, ontem, no
Dragão Caixa, como novo
técnico da equipa de andebol do F. C. Porto.
O dinamarquês, que regressa a Portugal depois de

representar, enquanto jogador, o Sporting (1980) e o
Marítimo (1990), considerou
ainda que "a equipa tem de
minimizar os erros que cométia ao longo do jogo, pelo
que precisa de ser mais estável", reforçando que o
principal objetivo da época
è "devolver o F. C. Porto ao
topo do andebol português". individualismos não
ganham campeonatos e nós
queremos ser uma equipa",
concluiu o novo técnico dos
dragões. S.E.

Lars Walther voltou a Portugal, agora como técnico
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ANDEBOL

LARS WALTHER QUER
FC PORTO A CRESCER
Dinamarquês de 51 anos
foi apresentado
oficialmente como o
novo técnico dos dragões
HUMBERTO FERREIRA

® O FCPorto já trabalha na nova

época de andebol e o primeiro dia
serviu para apresentar Lars
Walther, um dinamarquês de 51
anos, que regressa a Portugal (jogou no Sporting e Marítimo entre
os anos 80 e 90), agora para treinar
os dragões. "Vivi anos fantásticos
em Portugal e sempre tive o desejo
de regressar para um projeto
bom" comentou o técnico na
apresentação pública, onde traçou
as metas que pretende para o novo
FC Porto. "Queremos ser a equipa
de topo em Portugale dar mais uns
passos de crescimento na Europa", refere, mas ainda assim
acrescenta que "neste momento é
importante encontrar a estabilidade, paciência, disciplina e estarmos todos juntos nisso".
No olhar pormenorizado para o
plantei que tem à disposição,
Walther lembra que "temos uma
equipa interessante, com jogadores jovens de bom nível e o nosso
trabalho é fazê-los crescer mais a
cada dia" e atesta que "temos de
ser uma equipa pois ninguém ganha nada sozinho". Conclui, dizendo que "toda a gente tem de
percebera performance do jogo: o
que faz, quando faz e como faz.
Este é o maior objetivo que temos
nesta fase inicial".
Programados para a pré-temporada estão vários jogos, alguns
deles com equipas espanholas. Os
dragões estão a trabalhar por estes
dias à porta fechada e como tal
ainda não foi divulgado a composição do plantei azule branco. o

Elogios a "treinador campeão"
António Borges, dirigente portista que apresentou Lars
Walther, começou por garantir
que "o FC Porto contratou um
treinador campeão" e enalteceu
que "a presença de Lars Walther
connosco não é por acaso e foi
programada com algum tempo"
e lembrou ainda que "Walther
foi campeão em vários países e
dá todas as garantias para que o
FC Porto possa atingir os objetivos" e sublinhou que "este é um

novo ciclo que planeamos há
cinco anos pelo menos e passa
por continuar, como no passado, a ter a maioria dos títulos
nacionais". Ainda sobre a época
passada e a forma como os dragões protestaram na sequência
da derrota diante do Benfica,
António Borges pediu que "fazemos votos para que nesta
época o mérito desportivo se
encontre dentro de campo e
sem outros detalhes".
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Lars Walther quer FC Porto a crescer
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Dinamarquês de 51 anos foi apresentado oficialmente como o novo técnico dos dragões
O FC Porto já trabalha na nova época de andebol e o primeiro dia serviu para apresentar Lars Walther,
um dinamarquês de 51 anos, que regressa a Portugal (jogou no Sporting e Marítimo entre os anos 80
e 90), agora para treinar os dragões. "Vivi anos fantásticos em Portugal e sempre tive o desejo de
regressar para um projeto bom" comentou o técnico na apresentação pública, onde traçou as metas
que pretende para o novo FC Porto. "Queremos ser a equipa de topo em Portugal e dar mais uns
passos de crescimento na Europa", refere, mas ainda assim acrescenta que "neste momento é
importante encontrar a estabilidade, paciência, disciplina e estarmos todos juntos nisso".
No olhar pormenorizado para o plantel que tem à disposição, Walther lembra que "temos uma equipa
interessante, com jogadores jovens de bom nível e o nosso trabalho é fazê-los crescer mais a cada
dia" e atesta que "temos de ser uma equipa pois ninguém ganha nada sozinho". Conclui, dizendo que
"toda a gente tem de perceber a performance do jogo: o que faz, quando faz e como faz. Este é o
maior objetivo que temos nesta fase inicial".
Continuar a ler
Programados para a pré-temporada estão vários jogos, alguns deles com equipas espanholas. Os
dragões estão a trabalhar por estes dias à porta fechada e como tal ainda não foi divulgado a
composição do plantel azul e branco.
Elogios a "treinador campeão"
António Borges, dirigente portista que apresentou Lars Walther, começou por garantir que "o FC Porto
contratou um treinador campeão" e enalteceu que "a presença de Lars Walther connosco não é por
acaso e foi programada com algum tempo" e lembrou ainda que "Walther foi campeão em vários
países e dá todas as garantias para que o FC Porto possa atingir os objetivos" e sublinhou que "este é
um novo ciclo que planeamos há cinco anos pelo menos e passa por continuar, como no passado, a ter
a maioria dos títulos nacionais". Ainda sobre a época passada e a forma como os dragões protestaram
na sequência da derrota diante do Benfica, António Borges pediu que "fazemos votos para que nesta
época o mérito desportivo se encontre dentro de campo e sem outros detalhes".
Autor: Humberto Ferreira
00h14
Humberto Ferreira
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1º de Agosto vence Joyce e mantém liderança do Nacional de Andebol
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Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
A equipa sénior masculina de andebol do 1º de Agosto mantém à liderança do Campeonato angolano
da categoria, com 12 pontos, ao derrotar quinta-feira, em Luanda, a Organização Joyce de Cabinda
(5ºclassificado), por 29-14, em jogo da 8ª jornada da prova, disputado no pavilhão da Cidadela.
Noutra partida da mesma ronda, o Interclube consolidou também o segundo posto, com 12 pontos, ao
suplantar a Marinha de Guerra (3º) com seis, por escassos 22-21.
Para sexta-feira, a competição prossegue com a nona jornada, onde jogam Organização JoyceMarinha (17h00) e Petro de Luanda -1º de Agosto, às 18h45.
No feminino, o Atlético Sport Aviação (ASA) e a Marinha de Guerra disputarão a classificativa para o
3º lugar.
Eis a classificação geral:
(Masculinos)
1º - 1º de Agosto, 6 jogos/12 pontos
2º - Interclube, 7/12
3º - Marinha de Guerra, 7/6
4º- Petro de Luanda, 6/2
5º - Organizações Joyce, 6/00
(Femininos)
1º- 1º de Agosto, 6 jogos/12 pontos
2º - Petro de Luanda, 6/10
3º - Marinha de Guerra, 6/8
4º - ASA, 6/4
5º - CPPL 6/4
6º - Electro do Lobito, 6/4
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7º - Progresso do Sambizanga, 6/00
Conteúdo publicado por Sportinforma
21-07-2017 07:59 Para sexta-feira, a competição prossegue com a nona jornada.
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