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ANDEBOL 

Uros Markovic 
reforça Boa Hora 

Fafe com mais um guarda-redes, 
que regressa após ter jogado como 
júnior 

O pivô sérvio Uros Markovic é o mais 
recente reforço do Boa Hora, que esta 
época regressa ao escalão maior do 
andebol nacional pela mão do treinador 
Luís Santana. Markovic é internacional 
júnior pela Sérvia, tem 1,86 metros e 86 
kg e jogava nos turcos do Beskesehir. 
Já o AC Fafe adicionou o guarda-redes 
João Carvalho, 22 anos, que alinhou nos 
juniores do clube em 2012/13 e não mais 
jogou a partir dessa altura por motivos 
universitários. Vai partilhar a baliza com 
Bruno Dias e Miguel Marinho, na equipa 
do técnico José António Silva. H. C. 
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APOIO A Câmara Municipal de
Leiria vai entregar cadeiras de
rodas adaptadas à Associação
Portuguesa de Deficientes, nu -
ma cerimónia oficial que vai de-
correr amanhã, 2, pelas 21h00,
no Desportivo Municipal de
Maceira.

Os equipamentos que serão
agora entregues foram angaria-

dos na 1.ª Gala de Solidariedade
de Leiria. A Câmara Municipal
recorda que a instituição soli-
dária “se tem notabilizado na
área do desporto adaptado,
tendo já sido por três vezes cam-
peã nacional de basquetebol em
cadeiras de rodas. É também a
campeã em título de andebol
em cadeiras de rodas”. |

Autarquia de Leiria 
entrega cadeiras de rodas
adaptadas a associação
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Aí estão os novos equipamentos do Madeira SAD. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

As 'cores' da polémica do Madeira SAD 
O Académico Marítimo Madeira 
Andebol SAD apresentou ontem 
oficialmente os novos equipamen-
tos para esta época desportiva, um 
igual ao actual do Marítimo - muda 
apenas o emblema - e um outro todo 
preto, a cor predominante no Aca-
démico, tal como o DIÁRIO anun-
ciou na edição de ontem. 

O Madeira SAD vai deixar de 
utilizar o habitual azul e amarelo, 
após 18 anos da criação do projec-
to, por decisão do conselho de ad-
ministração, presidido por Carlos 
Pereira (presidente também do 
Marítimo) e ainda pelos adminis-
tradores Rodolfo Ferreira e Mar-
co Costa. 

A direcção da 'sociedade' ande-
bolística madeirense resolveu va-
lorizar a harmonia existente entre 
o Marítimo e o Académico, ficando 
a promessa de que os 'uniformes' 
serão utilizados alternadamente. 

Ora, muitos dos amantes da mo-
dalidade sentem-se traídos com 
esta decisão, que promete dar que 
falar. Até os governantes ficaram  

surpreendidos com esta aposta, 
porque o projecto foi criado com 
base nas cores da Região. 

E, se inicialmente foi complicado 
aos madeirenses afeiçoarem-se ao  

projecto proposto pelo Governo 
Regional, nos últimos anos o azul e 
o amarelo conquistaram muitos 
daqueles que, hoje, se dizem traí-
dos pelas 'cores' da polémica. F.S. 
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Nuno Silva, Fábio Magalhães Bruno Moreira 

Madeira faz 18 anos 
e veste-se a preceito 
••• O Madeira SAD, funda-
do em 1998, faz esta época 18 
anos e decidiu inovar na ima-
gem. "Vamos usar os equipa-
mentos dos sócios, a socieda-
de é 50% do Marítimo e 50% 
do Académico do Funchal e, 
numa forma de homenagear 
os dois clubes que deram ori-
gem à SAD, vamos usar os 
equipamentos desses clubes 
durante esta temporada", ex-
plicou Frederico Machado a 
O JOGO. 

"Espero uma temporada 
muitocomplicada,temosqua-
tro equipas num patamar difi-
cil de alcançar, mas tentare-
moschegaraoníveldoanopas-
sado",disseodiretordesportivo 
dos insulares, que, ainda lan-
çando a época, concluiu: "O 
quinto lugar, se possível, era 
bom, mas sabemos que °Aguas 
Santas também se reforçou 
bem e poderão apareceroutros 
clubes. O importante, para já, 
é ficar no grupo A." -R.G. 
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ANDEBOL 

ABC e FC Porto 
já jogam na Europa 
Academistas e 
dragões jogam, 
respetivamente, o 
acesso à Champions 
e eliminatória da EHF 

MARTAPIMIMMES 
••• Começa já este fim de se-
mana a participação portugue-
sa nas competições europeias 
de 2016/17. No mesmo dia em 
que arranca o Campeonato, 
ABC e FC Porto - que adiaram 
os jogos da primeira jornada -
têm compromissos nas provas 
da Federação Europeia, com os 
adademistas a jogarem, na 
Áustria, a poule de acesso à fase 
de grupos da Champions e os 
portistas a atuarem na primei-
ra eliminatória da Taça EHF. 
Com  os dois jogos no Dragão 
Caixa, sábado e domingo, às 18 
horas, o conjunto de Ricardo 
Costa defronta os georgianos 
do BSB Batumi, equipa com-
posta na totalidade por atletas 
da Geórgia e que faz a estreia 
em competições europeias. Os 
bilhetes custam três e cinco  

euros, para sócio e não-sócios, 
respetivamente, ou então cin-
co e oito euros, um pack para os 
dois dias. Já o ABC viaja ama-
nhã para a Áustria , onde se dis-
puta uma das poules de apura-
mento para a Liga dos Cam-
peões, jogando primeiro com 
os israelitas do Maccabi Castro 
Tel Aviv. Caso chegue à final, 
decidirá a passagem como ven-
cedor do jogo entre a equipada 
casa, o Bregenz, e oAchill es Bo-
cholt, da Bélgica. 

Sócios do FC Porto têm 
bilhetes a três e cinco euros, 
neste último caso para os 
dois dias, e os não sódos a 
cinco e oito euros 
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Recebe Benfica sábado às 17 horas
Arsenal Clube da Devesa ainda
procura um reforço para o plantel
O Arsenal Clube da Devesa, que
vai  estrear-se neste próximo
sábado no escalão maior do an-
debol nacional — recebe às 17
horas o Benfica — procura um
jogador para completar o plan-
tel, disse o treinador Gabriel Oli-
veira em declarações que pres-
tou ao site da Federação de
Andebol de Portugal. 
Segundo classificado no cam-
peonato nacional da 2.ª divisão
na época finda (logo atrás do
Boa Hora), o Arsenal da Deve-
sa/LXS Group encara com cau-
tela esta sua estreia no patamar
mais alto do andebol portu-
guês.
Vão nesse sentido as primeiras palavras do treinador, Gabriel Oliveira, re-
fere aquela fonte da federação. 
“É a primeira vez que estamos no escalão maior do andebol português”,
recorda o técnico da formação bracarense, “e em termos de objectivos e
expetativas passam claramente pela manutenção”, refere Gabriel Olivei-
ra. “Mantivemos quase a totalidade do grupo do ano passado, fomos bus-
car mais alguns reforços, os centrais Sérgio Caniço e Filipe Caniço; o Virgí-
lio Pereira, que é um regresso; o Gonçalo Nunes (guarda-redes) e estamos
a ultimar a vinda de um outro jogador”.
Tudo isto foi feito sabendo que “este campeonato é bastante mais compe-
titivo e exigente que a 2.ª divisão. Estamos confiantes, temos estado a
trabalhar bem, apenas uma ou outra lesão, nada de preocupante, pelo
que julgo que estamos no caminho certo para nos mantermos no escalão
máximo do andebol português”, afirma Gabriel Oliveira.

DR

Gabriel Oliveira
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Início previsto no final de Setembro
Associação de Andebol de Braga
promove curso para treinadores
A Associação de Andebol de Braga (AAB), no seu plano de formação tem
prevista a realização de um curso de treinadores de Grau 1, com início
previsto em final Setembro. Este curso funcionará às segundas e quartas-
-feiras das 19:30 às 23:30 horas e aos sábados das 9 às 13 horas, em local
a designar. A carga horária total do curso são 81 horas de formação pre-
sencial mais uma época desportiva de estágio.
O curso está dentro do Plano Nacional de Formação de Treinadores de

Desporto pelo que dá acesso ao titulo profissional de treinadores de des-
porto, grau 1, para a modalidade de andebol.
A AAB pede a todos os interessados em frequentar o curso que se inscre-
vam até 15 de Setembro, de forma a poder finalizar o processo de candi-
datura junto da Federação de Andebol de Portugal.
Para inscrições está disponível o correio electrónico daquele organismo
em, geral@aab.pt.

Página 7



A8

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 8,32 x 15,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65882381 31-08-2016

Dupla da Associação de Leiria repete troféu de há dois anos

Depois de um interregno de
um ano, a Gala do Andebol
deste ano voltou a consagrar
Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
da Associação de Andebol de
Leiria, como a melhor dupla
de árbitros, na 6.ª edição da-
queles prémios que se realizou
no Fórum Municipal Luísa
Todi, em Setúbal. 

Recorde-se que os pomba-
lenses já tinham conquistado
o prémio nas quatro primeiras
edições da Gala do Andebol.
Este ano, levaram a melhor so-
bre Daniel Martins /Roberto
Martins (AA Leiria), Duarte
Santos/Ricardo Fonseca (AA
Madeira) e Ramiro Silva/Má-

rio Coutinho (AA Aveiro).
Quanto aos prémios desti-

nados aos melhores treinado-
res, nomeadamente nas pro-
vas nacionais femininas, a dis-
tinção foi entregue a Sandra
Fernandes, do Madeira SAD,
que já tinha sido finalista o ano
passado, e levou a melhor so-
bre Paulo Félix (Colégio João
de Barros) e Paula Marisa Cas-
tro (Colégio de Gaia/Toyota),
que também já tinha sido uma
das finalistas o ano passado.

No que diz respeito à cate-
goria de atleta revelação, Diana
Oliveira, do Maiastars, venceu
o troféu no confronto com
Erica Tavares (Madeira SAD),
Cláudia Vieira (Clube Sports
Madeira) e Ana Silva (Juve
Lis).|

Melhor dupla de árbitros
do País é de Pombal 

Andebol
Gala

DR
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A SAD apresentou-se com o seu habitual equipamento azul, mas Irã começar a época com outras cores. FOTO ASPRESS 

Madeira SAD vai equipar 
à klanlimo e Académico 
FILIPE SOUSA 
fsousa@dnoticias.pt  

O Madeira SAD vai deixar de utili-
zar o habitual azul e amarelo no 
equipamento oficial. Esta época, 
após 18 anos da sua criação, o pro-
jecto para o andebol madeirense 
vai passar a ter dois novos equipa-
mentos, um igual ao actual do Ma-
rítimo - muda apenas o emblema -
e um outro todo preto, a cor predo-
minante no Académico. 

O Académico Marítimo Madei-
ra Andebol SAD, que é liderado 
por Carlos Pereira, e que no conse-
lho de administração conta com 
Marco Costa e Rodolfo Ferreira, 
aprovou para esta temporada a al-
teração "sem objectivos secundá-
rios, apenas com a intenção de va-
lorizar a harmonia existente entre 
o Marítimo e o Académico", reve-
lou ao DIÁRIO Rodolfo Ferreira, 
representante dos 'estudantes' no 
conselho de administração da 
SAD. "Não vejo qual é o problema 
se, por exemplo, na última época 
jogámos de bordô. Esta decisão re-
sulta somente da sintonia entre 
dois clubes e a maioridade do pro-
jecto. Tratámos as coisas com mui-
to respeito", salientou também. 

O administrador não se quis 
alongar muito sobre esta matéria, 
informando que tudo será esclare-
cido na apresentação oficial dos 
equipamentos, mas frisou que não 
haverá um equipamento principal 
e um secundário. "Os dois equipa-
mentos vão ser utilizados de forma 
regular", garantiu, escondendo a 
cor do 'uniforme' que será utiliza-
do este sábado, às 16 horas, no pri-
meiro jogo oficial da época, no Pa-
vilhão do Funchal, com o Ismai, na  

jornada inaugural do Campeonato 
Nacional de Andebol da I Divisão. 

Governo Regional surpreendido 
O Governo Regional deixou de ter 
um representante no projecto an-
debolístico em Dezembro de 2014, 
no âmbito do ajustamento do 
PAEF, mas continua a ser o princi-
pal financiados do Madeira SAD -
atribuiu para a última época 382 
mil euros à colectividade -, pelo 
que ficou surpreendido com a de-
cisão da administração. 

Fonte da Secretaria Regional de 
Educação revelou-se admirada 
com a decisão da 'sociedade' ande-
bolística, informou que o Governo 

NOVO EQUIPAMENTO 
DEVERA SER 
APRESENTADO 
NO DECORRER 
DESTA SEMANA 

não foi considerado no processo, 
mas frisou que o Executivo não de-
verá interferir no caso, uma vez 
que os estatutos de criação do Aca-
démico Marítimo Madeira Ande-
bol SAD são, ao que tudo indica, 
omissos na questão dos equipa-
mentos. 

Andebol agastado com Governo 
Registe-se a finalizar que as rela-
ções entre a SAD do andebol e o Go-
verno Regional esfriaram ultima-
mente, por este não ter assegurado 
a participação europeia da equipa 
insular. As verbas propostas pelo 
Governo foram consideradas insu-
ficientes e o 'caldo entornou'. 
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MADEIRA SAD 
EQUIPA A 
MARITIMO 
E ACADEMICO 
Novos equipamentos 
apresentados esta 
S aP.26 
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A11"Chave do ABC foi o coletivo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-08-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=754d85d8

 
Tem 26 anos, é natural de Aveiro, começou a jogar no São Bernardo, mas é com a camisola do ABC,
clube que vai representar pela sexta época, que tem vindo a brilhar.
 
O que aconteceu ao ABC na Supertaça, que esteve a vencer por quatro golos a cerca de oito minutos
do final e perdeu?
 
-Temos de ter a humildade de reconhecer que não tivemos sabedoria para guardar uma boa vantagem
nos últimos minutos. O Benfica teve mérito, é uma excelente equipa e foi merecido porque
acreditaram. No ano passado conquistámos o campeonato de forma semelhante e essa é a riqueza do
desporto. Custa, sobretudo porque durante 55 minutos fizemos um bom jogo, apesar de não ter sido
brilhante. Mas temos de levantar a cabeça porque o próximo fim de semana é muito importante.
 
No fim de semana o ABC joga o acesso à Liga dos Campeões...
 
-Sim, uma prova diferente, até pelo formato. Queremos, em primeiro lugar, chegar aos grupos e
depois passar o grupo. Creio que temos boas hipóteses na qualificação da Champions. Queremos
mostrar na Europa que o andebol português tem qualidade, curiosamente jogando com um plantel
100% português... acredito que o andebol nacional vai dar um salto em breve. Estamos perto, temos
qualidade.
 
Agora mais a frio, qual foi a chave do sucesso do ABC do ano passado, que para a maioria dos adeptos
da modalidade corria "por fora" e, além disso, teve bastantes lesões?
 
-A chave do ABC foi claramente o coletivo e ter tido capacidade de superação. A equipa do ABC não é
inferior a nenhuma outra, mas compreendo, pela quantidade de lesões, que nos fossem vendo como
outsiders. Apenas por isso. Agora com as equipas que lutavam pelo título sendo tão equilibradas,
obviamente que tivemos uma pontinha de sorte em momentos-chave. Mas procurámo-la, com muito
trabalho. A época do ABC não foi surpresa para nós. Desde o primeiro dia que dissemos que íamos
lutar por todas as competições. Foi um trabalho de cinco anos e nos dois anteriores já tínhamos
estado perto. Felizmente foi desta e queremos repetir.
 
Ou seja, as mesmas ambições?
 
-Sim, para esta época a ambição mantém-se, queremos renovar o título de campeões e ganhar a Taça
de Portugal. Entraremos em todas as competições para ganhar.
 
31 Agosto 2016 às 22:54
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Antoine Velge encheu para 
as Supertaças de andebol
O Pavilhão Antoine 

Velge encheu com 
mais de um milhar 

de pessoas para assistir 
aos triunfos de Benfi ca e 
Madeira SAD nas Super-
taças masculina e femini-
na de andebol, disputadas 
no domingo.  

No primeiro jogo da tar-
de, as madeirenses bate-
ram as vizinhas do Club 
Sports Madeira por 28-
18, adicionando o troféu 
à conquista do título na-
cional. Já os lisboetas ba-
teram o ABC de Braga por 
25-24, numa partida ab-
solutamente emocionan-
te, até porque os encarna-
dos perdiam por uma di-
ferença de quatro golos a 
seis minutos do fi m. 

Após o fi nal da Superta-
ça masculina, os bombei-
ros foram chamados a in-

tervir para apagar os very 
lights com que os eufóri-
cos adeptos do Benfi ca in-
vadiram o recinto. A zona 
sul do pavilhão fi cou co-
berta de pó químico dos 
extintores, o que motivou 
uma participação do Vitó-
ria à Federação de Ande-
bol de Portugal.

Gala no
fórum sadino

No dia anterior, o Fó-
rum Luísa Todi acolheu a 
VI Gala do Andebol, que 
distinguiu Pedro Seabra 
Soares (ABC) e Ana An-
drade (Madeira SAD) co-
mo melhores jogadores da 
temporada transata. Car-

los Resende (ABC) e San-
dra Fernandes (Madeira 
SAD) foram eleitos me-
lhores treinadores, Alfre-
do Quintana (Porto) e Jés-
sica Ferreira (Colégio de 
Gaia/Toyota) melhores 
guarda-redes e André Go-
mes (ABC) e Diana Olivei-
ra (Maiastars) jogadores 
revelação. Eurico Nicolau 
e Ivan Caçadora, da Asso-
ciação de Leiria, recebe-
ram o prémio de Melhor 
Dupla de Árbitros, e a 
Maria Assunção Fernan-
des Lopes Tavares foi en-
tregue o galardão Home-
nagem. 

A cerimónia contou tam-
bém com um momento de 
poesia pelo ator José Nobre, 
que personifi cou Bocage, 
assim como apontamen-
tos musicais de Alcorrazes e 
Deolinda de Jesus.

� CMS �

Página 12



A13

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 12,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65882906 19-08-2016

Andebol
de rua
no
Parque
Vitorino
A Associação Andebol Faial (AAF),
levou a efeito, no  dia 13 de agosto,
a iniciativa “Shoot-out”, andebol de
rua.
Esta atividade desportiva, decorreu,
no Parque Vitorino Nemésio 
Segundo a AAF “esta iniciativa con-
sistiu em rematar à baliza, contando
com seis tentativas de três posições
diferentes do campo, com o objetivo
de marcar golo e acertar nos balões
colocados nos vértices da baliza,
contado a dobrar neste último caso”.
No final da competição have prémio
para o vencedor.                      SG
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