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FUTEBOL / NUNO JANUÁRIO REGRESSA E JOÃO GUERRA É OPÇÃO PARA A BALIZA

Caldas SC apresenta-se amanhã com duas caras novas
Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com

O Caldas SC inicia os trabalhos amanhã, 
18 de Julho, pelas 19 horas, no Campo da 
Mata. Ao treinador Ricardo Moura apre-
sentam-se 18 dos 22 jogadores que ter-
minaram a época no clube, mais quatro 
juniores promovidos e duas caras novas: 
Nuno Januário, um regresso ao clube 
para o primeiro ano de sénior, e o guar-
da-redes João Guerra.
O compromisso assumido em entrevista 
à Gazeta das Caldas pelo Departamento 
de Futebol do clube era manter 80% do 
plantel da época passada e foi cumprido. 
Do grupo que teve uma participação mui-
to meritória na época transacta saem o 
guarda-redes Maurício, o lateral esquerdo 
André Frias e o médio Coça. Nenhum dos 
jogadores se conseguiu afirmar ao serviço 
do clube. Tiago Lopes não tem confirma-
da a continuidade nem a saída.
Para discutir o lugar na baliza com Luís 

Paulo chega João Guerra. O guarda-redes 
de 23 anos tem 1,82 m e 80 kg e chega da U. 
Leiria. Foi 17 vezes internacional nas selec-
ções de Sub 16, 17, 18 e 19. O ex-júnior Kiko 
também vai ter oportunidade para integrar 

o plantel. Os restantes três juniores promo-
vidos são os médios Vítor Hugo e Marcelo 
Santos – duas vezes melhor marcador nos 
juniores – e o avançado João Ribeiro.
Novidade é também o médio ofensivo 
Nuno Januário, que regressa depois de três 
épocas no Caldas SC nos escalões de inicia-
dos (1) e juvenis (2). Nessa primeira pas-
sagem no clube notabilizou-se pela for-
ma como alia a técnica e a velocidade, mas 
também pelos golos. Foi sempre melhor 
marcador do seu escalão, com um total de 
69 remates certeiros. Só na última tempo-
rada ao serviço do clube apontou 32 golos. 
Nuno Januário alinhou depois nos juniores 
do Torreense e do Belenenses, onde cum-
priu a última temporada, chegando a en-
vergar a braçadeira de capitão.
O plantel não está, porém, fechado. 
Nuno Ferreira, director do futebol, adian-
tou ao nosso jornal que o clube procura 
ainda um ponta-de-lança, lacuna identi-
ficada desde cedo na temporada anterior 
e que não chegou a ser colmatada.

SÉRIE E JOGOS DE 
PREPARAÇÃO DEFINIDOS

Entretanto já está definida a série que 
o Caldas SC vai integrar na próxima 
temporada. Os pelicanos dão um pas-
so a norte e devem integrar a série E, 
que terá deslocações mais longas que 
as das duas últimas temporadas. Os 
adversários mais próximos geografica-
mente são Peniche e U. Leiria, os res-
tantes são Alcanenense, Sertanense, 
Sernache, Águias do Moradal, Benfica 
e Castelo Branco, Crato e Naval, 
despromovido dos campeonatos 
profissionais.
Os caldenses têm previstos seis jogos 
de preparação, o primeiro dos quais 
com o Nacional da Madeira, da Liga 1. O 
encontro é a 27 de Julho em Rio Maior, 
onde os insulares estagiam.

PLANTEL
Guarda-redes: Luís Paulo, João Guerra 
(U. Leiria) e Kiko (ex-júnior)

Defesas: Juvenal, André Cruz, Rui 
Almeida, Militão, Rony, Marcelo Sousa, 
Danny Rafael
Médios: Telmo, Duarte Cardeira, Paulo 
Inácio, André Santos, Diogo Clemente, 
André Simões, Tiago Esgaio, Luís 
Farinha, Nuno Januário (Belenenses ju-
niores), Vítor Hugo e Marcelo Santos 
(ex-juniores)
Avançados: João Rodrigues, Sabino e 
João Ribeiro (ex-júnior)
Treinador: Ricardo Moura.
Adjunto: Tiago Lourenço.
Tr. guarda-redes: Marco Silva
Análise e observação: David Silva

JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA
27 Julho 19h00 – Nacional – Rio Maior
1 Agosto 11h00 – Sindicato – Jamor
5 Agosto – Juniores U. Leiria – C. Mata
8 Agosto – Sacavenense – C. Mata
12 Agosto – Coruchense – C. Mata
15 Agosto – Apresentação (a definir) 

Nuno Januário com o prémio de Melhor 
marcador de Juvenis

Renato Fernandes quer manter dimensão
do projecto feminino do A-dos-Francos
Renato Fernandes, o técnico escolhido 
para suceder a Paulo Sousa no coman-
do técnico da equipa feminina do GDC 
A-dos-Francos, disse à Gazeta das Caldas 
que aceitou o desafio por ser “um pro-
jecto aliciante e diferente” e acrescentou 
que pretende manter a dimensão que o 
clube atingiu.
O técnico ficou agradado pela forma 
como foi abordado pelos dirigentes do 
clube, “vi que as pessoas estavam inte-
ressadas num treinador com o meu per-
fil”. O que, a par de ser um projecto “ali-
ciante e diferente” de tudo o que tinha 
feito até aqui – com experiências em to-
dos os escalões no masculino – foram 
motivos suficientes para aceitar o convi-
te, depois de um ano sabático.
O projecto passa por “manter o clu-
be nos patamares em que está”, tanto 
em termos competitivos como ao nível 
da formação de atletas, refere Renato 
Fernandes, que atribuiu grande respon-
sabilidade desses patamares ao seu an-
tecessor Paulo Sousa.
Renato Fernandes aponta ter encontrado 
um projecto com “uma estrutura directi-
va forte”, bem organizado e dirigido.
O novo técnico do A-dos-Francos tam-
bém não poupa elogios a Paulo Sousa 
pelo papel que tem tido no processo de 
transição.
“Tem-me inteirado na dinâmica do clu-
be”, tanto ao nível da relação com a di-

recção, na organização e na gestão 
como em relação à equipa, da gestão e 
também em relação à equipa, “na for-
ma como lidava com as atletas”, adian-
ta Renato Fernandes. “Fez questão de o 
fazer, não era obrigado, e tem feito um 
trabalho fabuloso”, acrescenta Renato 
Fernandes.
O treinador refere que não pretende 
quebrar radicalmente as abordagens de 
Paulo Sousa, até porque o grupo será 
muito idêntico. As principais diferenças 
serão ao nível das ideologias de treino e 
de jogo, porque “somos treinadores dife-
rentes, cada um de nós com o seu estilo”.

JOGO A JOGO
Em relação às aspirações da equipa para 
a próxima temporada, Renato Fernandes 
prefere pensar por etapas e não num ob-
jectivo final. É que, defende, se na liga 
masculina pode haver alguma previsibi-
lidade, “no feminino as coisas são muito 
incertas porque os plantéis são mais in-
constantes”. Contudo, não esconde que 
a vontade é estar no lote dos quatro pri-
meiros, até porque é esse o lugar que a 
equipa tem demonstrado qualidade para 
estar.
O técnico conta manter grande parte do 
grupo da época passada. Por enquanto 
garantida está apenas a saída da avança-
da Lara Matos, que mudou de residência 
para Lisboa e deverá continuar por lá a 

carreira. As restantes poderão continuar, 
incluindo a guardiã Jamila Marreiros, 
que não fez a segunda fase pela equipa 
caldense.
Estão também já garantidos os ingressos 
de Ana Batista – avançada de 23 anos 
que ao serviço do Cesarense apontou 
51 golos na época passada –, a criativa 
Tatiana Costa, que representou o futsal 
dos Vidais depois de ter representado o 
Caldas SC, de onde vem a jovem guarda-
-redes Tânia Ferreira.
Existem ainda contactos com mais algu-
mas atletas, que o técnico espera concluí-
dos até 8 de Agosto, dia da apresentação 
e do início dos trabalhos do plantel. 

Renato Fernandes é o novo treinador da equipa 
feminina do GDC A-dos-Francos

Hélio Aurélio fez toda a sua formação e 
jogou vários anos no Ginásio de Alcobaça 
como central e vai ser o novo treinador 
do Sport União Alfeizerense.
Depois de terminar a carreira de futebo-
lista tem treinado as camadas jovens do 

clube em Alcobaça. Será a primeira ex-
periência como treinador de uma equipa 
senior.    F.J. (Texto e Foto)
 

A Casa do Benfica das Caldas da Rainha 
vai realizar o 18º Torneio Municipal de 
Futebol de Praia. O torneio irá decorrer 
durante o mês de Agosto, nos dias 1, 2, 8, 
9, 15, 16, 22 e 23. O torneio terá um nume-
ro máximo de 16 equipas com um custo 
de 8 águias por cada atleta, prémios para 

todos, seguro incluído, melhor marcador, 
defesa menos batida, taça disciplina.
Inscrições para os seguintes contactos: 
Hugo Feliciano 933.786.688; António 
Conchinha 963.081.174;  Marcos Fialho 
915.992.862; Marco Conchinha 966.155.214; 
Paulo Bernardino 963.603.652.  

A Associação Cultural e Recreativa do 
Nadadouro vai realizar o Torneio de 
Futsal 24 horas com inicio no dia 24 de 
Julho, pelas 18 horas.
Inscrições abertas até dia 20 de Julho 

de 2015 pelo telemóvel 926.449.724 ou 
email: acrnadadouro79@gmail.com - 
máximo 12 jogadores – inscrição 100 eu-
ros – Sorteio dia 21, pelas 21 horas. Taças 
para todas as equipas. 

O Caldas Sport Clube  vai reunir em 
Assembleia Geral Ordinária, dia 31 de 
Julho de 2015 (Sexta-feira), pelas 21h00 
no Auditório da Câmara Municipal em 
Caldas da Rainha, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
1º - Informações.
2º - Apresentação, discussão e votação 
do Orçamento do clube relativo ao exer-

cício de 1 de Julho 2015 a 30 de Junho 
2016.
3º - Outros assuntos de interesse para o 
funcionamento do clube.
As quotas deverão ser pagas ao cobra-
dor, ou na Sede do Clube, durante as ho-
ras normais de expediente, até às 18H00 
do dia 30 de Julho, Quinta-feira, do cor-
rente ano. 

Hélio Aurélio é o novo treinador
do SU Alfeizerense

Torneio Municipal de Futebol de Praia
da Casa do Benfica

Torneio 24 horas de futsal
da ACR Nadadouro

Caldas Sport Clube reúne em Assembleia 
Geral Ordinária

Concurso 55/2015
14 - 15 - 25 - 27 - 46 + 7 
Concurso 54/2015
2 - 21 - 30 - 35 - 40 + 4

Concurso 56/2015
6 - 18 - 19 - 34 - 36 + 1 - 8
Concurso 55/2015
5 - 8 - 15 - 35 - 41 + 4 - 5

Concurso 28/2015
7.750.099

Concurso 28/2015
112. 112. 21X. 12X1

Chave da Gazeta das Caldas
Concurso nº 30 (2015/07/26)

1 São Paulo - Cruzeiro 1
2 Coritiba - Corinthians 2
3 Ponte Preta - Internacional-RS X
4 Goiás - Flamengo 2
5 Chapecoense - Fluminense 2
6 Atlético-MG - Figueirense 1
7 Avaí - Atlético-PR X
8 Bahia - Botafogo X
9 Ceára - Mogi Mirim 1
10 AIK - Elfsborg 1
11 Hacken - Kalmar 1
12 Stromsgodset - Molde X
13 Sarpsborg 08 - Mjondalen 1

Rua da Estação 2A 2500-156, C. Rainha


