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Bracarense Francisco Silva joga a central e lateral

André Gomes, na Liga dos Campeões, há dois anos, pelo ABC

Dois bracarenses na
selecção nacional sub-21
GUIMARÃES ACOLHE DIA 9 turma das “quinas”, que parte dia 10 para
Santander, onde defronta Espanha, França e Alemanha.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Dois jogadores bracarenses,
Francisco Silva, primeira linha
do ABC, e André Gomes, lateral
que há duas épocas se transferiu
do Sá Leite para o Dragão, integram a convocatória da selecção
nacional de sub-21 de andebol
que vai disputar o Torneio das
Quatro Nações, em Santander,
de 10 a 14 de Janeiro.
Jogadores e equipa técnica
reúnem-se em Guimarães, dia 9
de Janeiro. No dia seguinte, a
comitiva nacional parte para a
região da Cantábria, onde vai
competir num pavilhão com tradição da modalidade, casa do
Teka Santander, campeão europeu de clubes nos anos 90.
Além das selecções ibéricas,
no Torneio das Quatro Nações
também participam Alemanha
e França, o que confere àquele
torneio um nível qualitativo
muito elevado.
Neste ano, vai ser disputado
em Espanha o Campeonato do
Mundo de sub-21, para o qual
Portugal já garantiu presença,
após ter terminado em 2018, no
quarto lugar, o campeonato da
Europa de sub-20.
Naquela selecção nacional de
sub-20, foi contra a Alemanha
que Portugal perdeu o jogo de
acesso ao pódio, a jogar com
uma equipa que já contou com

Francisco Silva e André Gomes
e ainda de outro bracarense, o
lateral Alekandr Nekrushets, de
ascendência ucraniana, que se
lesionou nesse campeonato e está, em Braga, a recuperar de uma
cirurgia.
À selecção, o Boa Hora fornece os dois guarda-redes, Diogo
Valério e Manuel Gaspar, além
do ponta-esquerda Bruno Gaspar. O Sporting dá o lateral Salvador Salvador, o ponta direita
Nuno Reis e o pivot Luís Frade,
jogador que tem alinhado regularmente na equipa principal que
defende o título de campeã nacional e compete na Liga dos
Campeões. Também com actuação regular na equipa sénior desde que se transferiu para o FC
Porto, o lateral bracarense André
Gomes conta nesta selecção com
os seus companheiros de equipa

Leonel Fernandes, ponta esquerda, e Tiago Sousa, pivot. O
Avanca dá à turma das quinas os
laterais Ruben Ribeiro e Diogo
Silva e o ponta direita Jenilson
Monteiro.
O Benfica fornece apenas o pivot Pedro Loureiro, enquanto o
Madeira SAD dá à equipa nacional o central Francisco Pereira.
Eis o calentário do torneio:
CALENDÁRIO
1.ª jornada - 11.01.19
17h00 - Alemanha-França
19h00 - Espanha-Portugal
2.ª jornada - 12.01.19
17h00 - França-Portugal
19h00 - Espanha-Alemanha
3.ª jornada - 13.01.19
15h00 - Portugal-Alemanha
17h00 - Espanha-França

DR

Aleksandr Nekrushets, bracarense de ascendência ucraniana, lesionou-se na selecção
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Gabriel Oliveira regressa com projecto de médio prazo

Treinador saíra após conduzir clube à I Divisão

Gabriel Oliveira substitui como técnico
Domingos Nunes no Arsenal da Devesa

O Arsenal da Devesa, que no presente campeonato nacional Andebol 1,
em 15 jogos averbou 15 derrotas, entra no novo ano a mudar de treinador, substituindo Domingos Nunes por Gabriel Oliveira, técnico que tinha
conduzido o clube ao escalão maior do andebol nacional.
“Tínhamos estabelecido até Dezembro o tempo para procedermos ao
reforço da equipa, mas não foi possível”, explicou ao Correio do Minho o
técnico Domingos Nunes, vincando que sai “de consciência tranquila,
pois dei o meu melhor, mas de facto, após a sangria de vários jogadores
da época anterior, a equipa este ano não estava com a mesma força que
tinha no ano passado. Assim, a opção foi outra, e espero que resulte”.
Por sua vez, o dirigente do clube arsenalista, Carlos Saraiva, admitiu que
a decisão “tem a ver com os resultados”, e que continua a ser “mais fácil
mudar o treinador do que os jogadores todos".
Vincando que Domingos Nunes “vai ficar na história do clube, principalmente pelo bom trabalho que fez na época passada, em que garantiu a
manutenção no Andebol 1 mas que nesta época viu a equipa ficar muito
fragilizada com a saída de alguns dos seus melhores jogadores”, Carlos
Saraiva explica que a opção por Gabriel Oliveira “não é tanto a procura de
um salvador”, tendo mais a ver com o facto de este ser um treinador que
“conhece bem a casa” e com uma mudança de projecto a prazo, que passa por “uma maior aproximação ao ABC e pela captação de jogadores jovens para os valorizar nos seniores”.
"A manutenção na I Divisão ainda é um objectivo possível", acrescentou,
vincando que “se conseguirmos alguns reforços dos jovens do ABC ainda
podemos recuperar”.
O próprio Gabriel Oliveira, também contactado pelo Correio do Minho,
disse acreditar que ainda é possível esta época reverter a situação classificativa, “porque há muitos jogos para jogar” e “temos de começar por
ganhar pontos aos nosso adversários mais directos”.
Salientando que “eu não lhes prometi a manutenção”, o regressado técnico arsenalista aponta como primeiro objectivo “trazer aos jogadores alegria e uma nova predisposição para jogar, embora isso não seja fácil”.
Sobre a possível aproximação ao ABC para reforçar o plantel com jogadores jovens, Gabriel Oliveira sublinhou que esse é um projecto “sem data”.
Lembrando que o próprio ABC, também ao nível dos escalões de formação, “tem os seus campeonatos e os seus objectivos”, acrescenta que se
trata “de uma das melhores, senão a melhor escola de andebol do país
e como bons vizinhos, é possível estabelecer alguma colaboração com
o ABC, no sentido de proporcionar a alguns dos seus jogadores alguma
rotação na I Divisão”.
Foi no desporto académico que Gabriel Oliveira alcançou mais resultados,
tendo-se sagrado campeão nacional universitário em sete épocas –
2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013;
2013/2014 e campeão europeu universitário em 2011, 2013 e 2014. Chamado a orientar a selecção nacional universitária, foi campeão mundial
universitário em 2014 e vice-campeão mundial em 2012.
Nos escalões de formação do ABC, foi campeão nacional de iniciados em
2010/2011.
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Gabriel Oliveira regressa
ao comando do Arsenal da Devesa

Gabriel Oliveira já trabalha no Arsenal da Devesa

Luís Filipe Silva

ano de 2019 começa com uma mudança de treinador
na equipa de andebol do Arsenal da Devesa.
O clube bracarense acordou a saída de Domingos
Nunes, treinador que na

o

época passada garantiu a
manutenção da equipa na
I Divisão, e para o seu lugar assegurou o regresso
de Gabriel Oliveira.
Contactado pelo Diário
do Minho, o responsável
do departamento de andebol do Arsenal da Devesa, Carlos Saraiva, apon-

tou esta alteração como
«numa mudança estratégica no projeto» do clube.
«Tivemos uma grande debandada de atletas
no início da temporada o
que nos dificultou as coisas», começou por dizer o
dirigente.
Com o regresso de Ga-

briel Oliveira, treinador
que orientou o clube no
ano da subida à I Divisão
nacional e na temporada
de estreia na divisão máxima do andebol nacional, Carlos Saraiva pretende «uma nova orientação
do projeto» virada para o
futuro mas sem esquecer
o presente.
«Vamos lutar com todas
as nossas armas pela manutenção, sabendo das dificuldades que vamos ter
até ao final da temporada.
Mas a nossa preocupação passa também por
orientar o futuro», disse.
Carlos Saraiva sublinhou as mudanças nos
escalões etários que farão com que muitos jovens que seriam juniores passem a ser seniores
já para o ano e a intenção
de os receber numa parceria com o ABC.
«O Gabriel Oliveira é a
pessoa indicada para este
projeto porque tem um
conhecimento grande sobre os jogadores jovens e

no dia 12 de janeiro

Estreia no dérbi
frente ao ABC
A estreia de Gabriel Oliveira no banco do Arsenal
da Devesa está marcada para o dia 12 de janeiro no dérbi da cidade de Braga diante do ABC/
/UMinho, em partida a contar para a 16.ª jornada do campeonato Andebol 1.
O jogo está agendado para as 21h00 no pavilhão Flávio Sá Leite, com o Arsenal da Devesa a
jogar na condição de visitado.

Reforço do plantel em equação
Carlos Saraiva disse também que até ao dia 14
de fevereiro, data limite para a inscrição de jogadores, o Arsenal da Devesa poderá receber alguns reforços.

acreditamos que muitos
não terão, para já, espaço
no ABC e poderão encontrar no Arsenal o clube para crescerem na competição sénior», disse.
O dirigente deixou ain-

da bem claro que apesar
de não ter ainda qualquer
ponto positivo ninguém
deita a toalha ao chão.
«Vamos lutar pela permanência com todas as
armas».
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ARSENAL DA DEVESA
Gabriel Oliveira está
de regresso ao comando
da equipa de andebol,
sucedend no cargo
a Domingos Nunes.
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Madeira SAD, de Paulo Fidalgo
e companhia, vai disputar os
dois jogos relativos aos oitavos
de final da Taça Challenge no Funchal. O clube madeirense chegou
a acordo com os russos do Donbass
Donetsk para que a respetiva eliminatória fosse disputada apenas
na Madeira. Segundo apurou o
JM, os jogos vão disputar-se nos
dias 16 e 17 de fevereiro. Uma forma encontrada para evitar custos
com viagens e estadias, tendo em
conta os muitos quilómetros de
distância entre a Madeira e a Rússia.
Entretanto, a presença de Fran-

O

FOTO: JOANA SOUSA

SAD faz os dois jogos da Taça Challenge no Funchal
cisco Pereira na seleção de sub21 obrigou a alguns reajustamentos no calendário e, nesse sentido,
o embate frente ao Ismai, aprazado para o próximo dia 12 de
janeiro, vai realizar-se apenas a
6 de fevereiro. Resta acrescentar
que o jogo frente ao Benfica ainda
não tem data conhecida.
Registe-se que a formação de
Paulo Fidalgo, entre os dias 16
de janeiro e 23 de fevereiro, vai
realizar, nada mais nada menos
do que 12 jogos, entre compromissos para o Campeonato, Taça
e Competição Europeia, numa
verdadeira maratona.
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UDANI; GABRIEL
VOLTA AO ARSENAL
Gabriel Oliveira, técnico que
em 2015/16 subiu o clube à I
Divisão, está de regresso ao
Arsenal. A mudança de
treinador deu-se na sequência da saída de Domingos
Nunes, que deixou a equipa
com 15 derrotas em igual
número de partidas no
Andebol I. Gabriel Oliveira,
de 44 anos, esteve também
nos escalões de formação do
ABC e comandou seleções
universitárias. -R.G.
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ANDEBOL SELEÇÃO
HOJE NA SUÍÇA
Envolvida na fase de
apuramento para o Campeonato da Europa de 2020,
cujos próximos jogos serão
em abril, com a França, a
Seleção Nacional de andebol
prepara-se para disputar a a
YellowCup, em Winterthur,
na Suíça. A equipa de Paulo
Jorge Pereira viaja hoje e joga
amanhã com a Tunísia,
sábado com a equipa da casa,
a Suíça, e domingo com o
Japão. -R.G.
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