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Andebol

ABC iguala FC Porto 
no número de 
Supertaças
O ABC conquistou ontem, 
pela sexta vez na sua história, 
a Supertaça de andebol, ao 
vencer o FC Porto, que igualou 
na liderança do ranking da 
prova, por 26-24, num embate 
disputado em Castelo Branco.
Apesar da melhor entrada 
em cena dos “dragões”, a 
formação comandada por 
Carlos Resende chegou 
ao intervalo com um golo 
de vantagem (12-11) e, na 
segunda metade, chegou 
a ter um avanço de quatro. 
Uma recuperação do FC 
Porto ainda fez os minhotos 
sofrerem, com o triunfo a ser 
assegurado no último lance. 
Daymaro Salina, com seis 
golos, foi o melhor marcador 
do campeão nacional e do 
encontro, enquanto do lado 
do ABC Pedro Marques, 
Miguel Pereira e Nuno Rebelo 
marcaram cinco cada um.
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A12ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.antena-minho.pt/noticias.php?n=78146

 
30/08/2015 16:42
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Açores 9 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=320613a5

 
A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas na
liderança do 'ranking' de vitórias na competição. O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o
Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo
Branco.16h48 - 30 de Agosto de 2015 |
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Madeira SAD bate Alavarium e ganha Supertaça feminina pela 18.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2f111793

 
Alavarium 22 - Madeira SAD 24 O Madeira SAD conquistou hoje a Supertaça de andebol feminino, pela
18.ª vez consecutiva, ao derrotar o Alavarium, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de
Castelo Branco. Na reedição do jogo da época passada, o vencedor da Taça de Portugal cumpriu a
'tradição' e arrecadou o troféu mais uma vez, derrotando o campeão nacional. O jogo teve um início
equilibrado e, após 10 minutos, as madeirenses lideravam marcador, pela diferença mínima (3-4),
mas o Alavarium começou então a notar-se dentro do campo, com a guarda-redes Isabel Gois a
efetuar um punhado de extraordinárias defesas. A equipa de Aveiro teve então o seu melhor período e
chegou ao final da primeira parte a vencer as madeirenses por 13-11. O segundo período começou
com um forte arranque das atletas da Madeira SAD, que cedo passou para a frente do marcador,
graças a um parcial de 6-0 que lhes deu uma vantagem de quatro golos (17-13). As campeãs
nacionais conseguiram responder e, aproveitando a exclusão de Erica Tavares e posteriormente a sua
expulsão, reduziram a diferença para 21-20. No entanto, a exclusão de Mónica Soares, do Alavarium,
foi bem aproveitada pelas insulares para reporem a vantagem em dois golos e assim chegarem ao 24-
22 final. A partida ficou ainda marcada por muitos erros técnicos de ambas as equipas, num jogo
típico de início de época. Jogo no pavilhão municipal de Castelo Branco. Ao intervalo: 13-11. Equipas:
- Alavarium: Isabel Gois (GR), Mariana Lopes (9), Viviana Rebelo (1), Ana Rita Neves, Filipa Fontes
(2), Monica Soares (6), Maria Branca Ramos (3). Jogaram ainda: Anreia Madail (GR), Ana Elisa
Moreira (1). Treinador: Herlander Silva. - Madeira SAD: Diana Roque (GR), Anais Gouveia (2), Claudia
Aguiar (7), Marcia Abreu (3), Filipa Correia (1), Ana Luísa Andrade (2), Erica Tavares (6). Jogaram
ainda: Frederica Jesus (1). Treinador: Sandra Fernandes. Árbitros: Andre Filipe Nunes e António José
Machado. *Com Lusa
 
 30 de Agosto de 2015
 
José Lagiosa
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Gilberto Duarte e Mariana Lopes eleitos andebolistas do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3f2bcfe8

 
Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em 2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014,
foram hoje eleitos os melhores andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em Castelo
Brando. O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol (Sporting),
enquanto a aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica Lopes e
Patrícia Rodrigues (JAC Alcanena). As votações foram feitas pelos cibernautas amantes da modalidade,
que votaram 'on line' através do portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após uma primeira
escolha dos treinadores dos clubes da primeira divisão. Por seu lado, Carlos Resende (ABC), em
masculinos, e Carlos Neiva (Alavarium), em femininos, foram eleitos os treinadores do ano e Miguel
Martins (FC Porto) e Daniela Mendes (CA Leça) os jogadores revelação. Quanto aos guarda-redes, os
melhores foram Alfredo Quintana (FC Porto) e Isabel Góis (Madeira SAD), enquanto Vânia Sá e Marta
Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o prémio para a melhor dupla de árbitros. A V Gala
do Andebol contou ainda com uma homenagem a Florival Rosado, por uma vida ligada à modalidade.
*Com Lusa
 
 29 de Agosto de 2015
 
José Lagiosa
 
 

Página 15



A16

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,58 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60762028 30-08-2015

Página 16



A17

ABC vence FC Porto (26-24) e conquista Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=568230

 
O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou este domingo a sua sexta Supertaça de andebol, ao
vencer o FC Porto, campeão nacional em título, por 26-24, no Pavilhão Municipal de Castelo Branco. A
formação orientada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os azuis e brancos
na liderança do ranking de vitórias na competição. Na discussão da Supertaça feminina, o Madeira
SAD impôs-se ao Alavarium, por 24-22, erguendo o troféu pela 18.ª vez.
 
 30-08-2015
 
 

Página 17



A18

Gilberto Duarte e Mariana Lopes eleitos andebolistas do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=568161

 
Os jogadores Gilberto Duarte, do FC Porto, e Mariana Lopes, do Alavarium, foram eleitos os melhores
andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em Castelo Branco. Gilberto Duarte superou
Pedro Seabra, do ABC, e Franlos Carol, do Sporting, enquanto Mariana Lopes levou a melhor sobre
Mónica Lopes, também do Alavarium, e Patrícia Rodrigues, do JAC Alcanena. As votações para a
eleição de melhor andebolista masculino e feminino foram feitas pelos cibernautas adeptos da
modalidade através do portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), depois de uma primeira
escolha dos treinadores dos clubes da primeira divisão. No que respeita a treinadores, Carlos Resende,
do ABC, em masculinos, e Carlos Neiva, do Alavarium, em femininos, foram eleitos os técnicos do ano.
Miguel Martins, do FC Porto, e Daniela Mendes, do CA Leça, foram considerados os jogadores
revelação. Já Alfredo Quintana, também dos dragões, e Isabel Góis, do Madeira SAD, foram eleitos os
guarda-redes do ano, enquanto Vânia Sá e Marta Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o
prémio para a melhor dupla de árbitros.
 
 30-08-2015
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/abc_bate_fc_porto_e_conquista_supertaca_de_andebol_pela

_sexta_vez.html

 
30.08.2015
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas na
liderança do 'ranking' de vitórias na competição. O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o
Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
Lusa
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ANDEBOL
| Redacção | 

O FC Porto, que na última edi-
ção da Supertaça, disputada na
Maia, venceu o Sporting, quer
repetir a conquista, mas do outro
lado do campo está uma equipa
do ABC/UMinho que não se im-
portará certamente em repetir o
triunfo (25-24) conseguido em
Março passado, na final da Taça
de Portugal, precisamente sobre
os dragões.

São as duas formações que ho-
je, a partir das 15 horas, no pavi-

lhão municipal de Castelo Bran-
co, e com transmissão em direc-
to pel’ ‘A Bola TV’ e ‘Porto Ca-
nal’, lutarão pela conquista do
primeiro troféu da temporada. 

Desde o último confronto entre
as duas formações, muito se al-
terou nas duas equipas e os dra-
gões terão que ser considerados
mesmo favoritos, face ao inves-
timento que fizeram e que em
nada se compara ao dos acade-
mistas. Sob o comando de um
novo treinador (Ricardo Costa),
os dragões reforçaram-se com
ambição de fazerem boa figura

na Champions League.
Por sua vez, o ABC/UMinho

perdeu algumas das unidades da
equipa e Carlos Resende tem co-
mo reforços apenas o regresso
de Miguel Sarmento e a subida
de alguns juniores da formação
do clube bracarense. Além disso,
nesta partida e até, pelo menos,
Novembro, os academistas não
poderão também contar com a
prestação do pivot Ricardo Pes-
queira, que está lesionado.

Mas uma partida entre estes
dois contendores significa, qua-
se sempre, um bom espectáculo

pelo que é de prever emoção no
Municipal de Castelo Branco na
abertura oficial da temporada
2015/2016.

O jogo entre FC Porto e
ABC/UMinho vai ser dirigido
pela dupla da ilha da Madeira,
composta por Gonçalo Aveiro e
Hugo Fernandes.

No que diz respeito à partida e
qual a abordagem que as equipas
vão ter, recordem-se as declara-
ções dos treinadores. Ricardo
Costa afirmou que em campo
vai estar “o FC Porto de sempre,
a procurar a vitória, com uma

defesa agressiva. Tanto na defe-
sa, como no contra-ataque e no
ataque posicional, vamos ser o
mais responsáveis e eficazes
possível, procurando estar a um
excelente nível”. Do lado do
ABC/UMinho, Carlos Resende
considerou que “apesar de todo
o respeito que temos pelo adver-
sário, vamos tentar conquistar a
vitória no jogo, utilizando todos
os nossos pontos fortes para
vencer. É importante começar
bem, muito importante desen-
volver a época bem e ainda mais
terminar bem”.

ÉPOCA 2014/2015
| Redacção | 

O treinador do ABC/UMinho,
Carlos Resende, foi ontem eleito
como o melhor técnico do ano
2014, na V Gala do Andebol,
realizada em Castelo Branco.

Carlos Resende levou a melhor
sobre Ljubomir Obradovic (FC
Porto), vencedor na gala ante-
rior, e Frederico Santos (Spor-
ting). No que respeita às provas
nacionais femininas, a distinção
foi entregue a Carlos Neiva, do
Alavarium, que levou a melhor
sobre Marco Santos (Alcanena)
e Paula Castro (Colégio Gaia).

Gilberto Duarte, do FC Porto, e
Mariana Lopes, do Alavarium,
foram distinguidos com o pré-
mio de Melhor Jogador. A joga-
dora aveirense repetiu a distin-
ção que já lhe tinha sido atri-
buída na gala anterior, enquanto
Gilberto Duarte voltou a con-
quistar o troféu, como tinha
acontecido em 2012.

Gilberto Duarte levou a melhor
sobre Pedro Seabra (ABC/UMi-
nho) e Frankis Carol (Sporting),
enquanto Mariana Lopes desta-
cou-se perante as nomeadas,
Mónica Soares (Alavarium) e
Patrícia Rodrigues, do Alcanena.

Miguel Martins, do FC Porto,

venceu o prémio  Jogador Reve-
lação, superiorizando-se a Car-
los Martins e Diogo Branqui-
nho, ambos do ABC/ UMinho.
Daniela Mendes, do Leça, ven-
ceu o troféu no confronto com
Erica Tavares (Madeira SAD) e
Ana Carolina Silva (Juvelis). 

Depois de quatro anos conse-
cutivos em que os leirienses Eu-
rico Nicolau e Ivan Caçador
chamaram a si o triunfo, a Gala
deste ano consagrou Vânia Sá e
Marta Sá, da AA Porto, como a
Melhor Dupla de Árbitros de
2014, batendo Ramiro Silva/
Mário Coutinho (Aveiro) e Euri-
co Nicolau/Ivan Caçador (Leiria).

ABC/UMinho procura vencer a Supertaça
REPETIÇÃO do duelo da final da Taça de Portugal 2014 acontece hoje, a partir das 15 horas, em Castelo Branco. ABC/UMinho quer
voltar a derrotar o FC Porto e conquistar mais um troféu para o seu palmarés, a Supertaça de Portugal.

V Gala do Andebol

Carlos Resende melhor treinador de 2014

DR

Plantel do ABC/UMinho entra hoje em acção no primeiro jogo oficial da temporada, disputando a Supertaça contra o FC Porto

DR

Carlos Resende foi eleito como o melhor treinador do ano 2014
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Supertaça com FC Porto
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ABC/UMinho conquista Supertaça em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Correio do Minho Online

URL:http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=88918

 
2015-08-30
 
 autor
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
Redacção
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f0912532

 
Actualidade
 
 30 | 08 | 2015   16.44H
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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À terceira será de vez? É a ques-
tão que se coloca para o con-
fronto de hoje, em que a equipa
sénior  feminina do Alavarium/
Love Tiles, tri-campeã nacional,
vai tentar conquistar a primeira
Supertaça Feminina, que se dis-
puta no Pavilhão Municipal de
Castelo Branco, numa partida
marcada para as 12 horas e com
arbitragem da dupla do Porto,
Ana Silva e Ana Afonso.

É que o jogo de hoje repetirá
os “duelos” das duas últimas
épocas entre Alavarium/Love
Tiles (campeão nacional) e Ma-
deira SAD (vencedor da Taça de
Portugal Feminina), em que as
madeirenses levaram a melhor,
mas com necessidade de recor-
rer ao prolongamento. E se na
temporada 2013/2014, a forma-
ção da Madeira conquistou o
troféu em Viseu, ao vencer por
três golos de diferença (28-25),
já em 2014/2015, na Maia, a re-
petição do “filme” teve um final
igual, mas ainda mais emotivo,
já que as insulares ganharam
apenas por um golo (29-28).

A Supertaça Feminina é, aliás,
uma competição particular-

mente apetecível para as ma-
deirenses que venceram as úl-
timas 16 edições. Desde 1997/98
que a lista de vencedores da
prova não conhece outro nome
que não o Madeira SAD. E é por
querer fazer história não só
para o clube, mas também no
panorama de conquistas nacio-
nais, que o Alavarium vai tentar

quebrar, hoje, a hegemonia da
equipa agora treinada por San-
dra Fernandes, que também
tem dominada as últimas edi-
ções da Taça de Portugal.

“Jogo vai decidir-se
em pequenos detalhes”

Os confrontos entre Alava-
rium/Loves Tiles e Madeira SAD

já começam a ser um “habitué”
nas principais decisões do ande-
bol nacional feminino. Na época
2014/2015, as equipas defronta-
ram por cinco vezes, com a
equipa aveirense a sair vence-
dora (3-2), sendo que a vitória na
negra da final, ditaria a conquista
do terceiro título.

Hoje, volta a estar em disputa

mais um título, num desafio que
Herlander Silva perspectiva
como “um jogo de incógnita, em
que há 50% de hipóteses de vi-
tória para cada lado”. O técnico
do Alavarium/Loves Tiles lem-
bra que “ambas as equipas mu-
daram de treinadores e reforça-
ram-se com algumas jogadoras
novas”.

“Nem elas nos conhecem bem,
nem nós temos grandes dados
sobre a equipa que vamos de-
frontar”, referiu Herlander Silva,
acrescentando que “apesar de
termos mantido a base da nossa
equipa, contratamos três refor-
ços. Uma das nossas jogadoras,
a Mariana Sousa, representa
agora o Madeira SAD”.

Apesar de só ter uma semana
e meia de trabalho de campo,
Herlander Silva lembra que  “as
jogadores estão em preparação
individual desde 27 de Julho. Ti-
vemos que dar descanso a algu-
mas atletas que estiveram a re-
presentar a selecções. Mas as
nossas jogadoras têm já uma ex-
periência acumulada e, num jogo
que em si se discute um troféu,
estamos preparados para tentar
ganhar a primeira Supertaça pa -
ra o Alavarium”.

“Vai ser um jogo equilibrado,
que se vai decidir em pequenos
detalhes. Desde logo pelo calor
que se deverá fazer sentir. Hoje
[ontem], por exemplo, estão 36º
em Castelo Branco. Por outro
lado, enquanto nós já cá estamos
desde o início da tarde, o Madeira
SAD ainda está em viagem, o que
as pode afectar”, perspectivou
ontem Herlander Silva.|

Alavarium procura primeiro êxito
Objectivo A equipa aveirense vai, pela terceira vez, disputar o troféu que abre uma época desportiva 
e tentar quebrar a hegemonia do Madeira SAD, que já ganhou 16 vezes esta competição
Andebol
Supertaça Feminina

PREMIADOS O nome do Ala-
varium/Love Tiles voltou a estar
em destaque na Gala do Ande-
bol, cuja quinta edição decorreu
ontem à noite, no Cine Teatro
Avenida, em Castelo Branco.
Isto porque Mariana Lopes, Isa-
bel Góis e Carlos Neiva foram
distinguidos na cerimónia com

os prémios de “Melhor Joga-
dora”, “Melhor Guarda-Redes”
e “Melhor Treinador”, respecti-
vamente.

Quanto às jogadores, Mariana
Lopes repetiu a distinção que
lhe tinha sido atribuída no ano
passado, em Viseu, destacando-
se perante as outras duas no-

meadas, Mónica Soares, tam-
bém do Alavarium/ Love Tiles)
e de Patrícia Rodrigues, do Al-
canena, enquanto Isabel Góis,
que já tinha triunfado na quar -
ta gala pela prestação no Ma-
deira SAD, obteve mais votos
que Diana Roque (Alcanena),
vencedora na edição de 2013,

e Nádia Nunes (CS Madeira).
Já quanto ao treinador da

equipa sénior feminina avei-
rense, Carlos Neiva, obreiro do
tri-campeonato conquistado
pelo Alavarium/Love Tiles, le-
vou a melhor sobre Marco San-
tos (Alcanena) e Paula Castro
(Colégio de Gaia). O técnico

aveirense sucede, assim, como
“Melhor Treinador” de provas
nacionais femininas a Ulisses
Pereira, que, recorde-se, se sa-
grou bicampeão nacional pelo
clube aveirense.

Recorde-se que as distinções
resultaram da votação dos ci-
bernautas amantes da modali-

dade que tiveram oportunidade
de se pronunciar “on line” atra-
vés do portal da Federação de
Andebol de Portugal, após uma
primeira escolha feita pelos trei-
nadores de andebol das equipas
participantes nos Campeonatos
Nacionais da 1.ª Divisão, mas-
culino e feminino. |

Mariana Lopes, Isabel Góis e Carlos Neiva
distinguidos como melhores do ano

Isabel Góis
tenta terceira
conquista
Este jogo tem também
um cariz especial para
Isabel Góis, jogadora
madeirense que vai
cumprir a segunda
época ao serviço da
equipa de Aveiro. A
guarda-redes de 20 anos
vestiu a camisola do Ma-
deira SAD nas tempo-
rada de 2012/2013 e
2013/2014, tendo no seu
currículo duas Superta-
ças. Com a camisola do
Alavarium, Isabel Góis
terá, hoje, nova oportu-
nidade para amealhar o
terceiro troféu. |

Campeãs nacionais do Alavarium/Love Tiles vão tentar festejar a conquista de mais um troféu

ARQUIVO
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Alavarium quer arrecadar
Supertaça de Andebol P23
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Madeira Andebol SAD conquista Supertaça feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7f0cafa1

 
Madeirenses ergueram a 18.ª Supertaça ao vencer o Alavarium por 24-22
 
 A equipa feminina do Madeira Andebol SAD conquistou há pouco a sua 18.ª Supertaça de andebol, ao
vencer o Alavarium por 24-22 (11-13).
 A formação orientada por Sandra Martins realizou uma segunda parte de luxo e conseguiu assim o
seu primeiro título na nova época 2015/2016.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=44ae06e6

 
30/08/2015 16:42
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 

Página 28



A29

ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4753080

 
A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, ganhou por 26-24 e
igualou os portistas na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 publicado a 2015-08-30 às 17:17
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Castelo Branco: Madeira SAD bate Alavarium e ganha Supertaça feminina pela 18.ª
vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Diário Digital Castelo Branco Online

URL:http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=5&id=34791

 
O Madeira SAD conquistou este domingo a Supertaça de andebol feminino, pela 18.ª vez consecutiva,
ao derrotar o Alavarium, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de Castelo Branco. Na
reedição do jogo da época passada, o vencedor da Taça de Portugal cumpriu a 'tradição' e arrecadou o
troféu mais uma vez, derrotando o campeão nacional. O jogo teve um início equilibrado e, após 10
minutos, as madeirenses lideravam marcador, pela diferença mínima (3-4), mas o Alavarium começou
então a notar-se dentro do campo, com a guarda-redes Isabel Gois a efetuar um punhado de
extraordinárias defesas. A equipa de Aveiro teve então o seu melhor período e chegou ao final da
primeira parte a vencer as madeirenses por 13-11. O segundo período começou com um forte
arranque das atletas da Madeira SAD, que cedo passou para a frente do marcador, graças a um
parcial de 6-0 que lhes deu uma vantagem de quatro golos (17-13). As campeãs nacionais
conseguiram responder e, aproveitando a exclusão de Erica Tavares e posteriormente a sua expulsão,
reduziram a diferença para 21-20. No entanto, a exclusão de Mónica Soares, do Alavarium, foi bem
aproveitada pelas insulares para reporem a vantagem em dois golos e assim chegarem ao 24-22 final.
A partida ficou ainda marcada por muitos erros técnicos de ambas as equipas, num jogo típico de
início de época. Jogo no pavilhão municipal de Castelo Branco. Alavarium - Madeira SAD, 22-24. Ao
intervalo: 13-11. Equipas: - Alavarium: Isabel Gois (GR), Mariana Lopes (9), Viviana Rebelo (1), Ana
Rita Neves, Filipa Fontes (2), Monica Soares (6), Maria Branca Ramos (3). Jogaram ainda: Anreia
Madail (GR), Ana Elisa Moreira (1). Treinador: Herlander Silva. - Madeira SAD: Diana Roque (GR),
Anais Gouveia (2), Claudia Aguiar (7), Marcia Abreu (3), Filipa Correia (1), Ana Luísa Andrade (2),
Erica Tavares (6). Jogaram ainda: Frederica Jesus (1). Treinador: Sandra Fernandes. Árbitros: Andre
Filipe Nunes e António José Machado.
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Castelo Branco: Gilberto Duarte e Mariana Lopes eleitos andebolistas do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Diário Digital Castelo Branco Online

URL:http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=5&id=34784

 
Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em 2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014,
foram este sábado eleitos os melhores andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em
Castelo Brando. O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol
(Sporting), enquanto a aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica
Lopes e Patrícia Rodrigues (JAC Alcanena). As votações foram feitas pelos cibernautas amantes da
modalidade, que votaram 'on line' através do portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após
uma primeira escolha dos treinadores dos clubes da primeira divisão. Por seu lado, Carlos Resende
(ABC), em masculinos, e Carlos Neiva (Alavarium), em femininos, foram eleitos os treinadores do ano
e Miguel Martins (FC Porto) e Daniela Mendes (CA Leça) os jogadores revelação. Quanto aos guarda-
redes, os melhores foram Alfredo Quintana (FC Porto) e Isabel Góis (Madeira SAD), enquanto Vânia Sá
e Marta Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o prémio para a melhor dupla de árbitros. A
V Gala do Andebol contou ainda com uma homenagem a Florival Rosado, por uma vida ligada à
modalidade.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=787754

 
HOJE às 17:53
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 Diário Digital / Lusa
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 Pedro Vieira da Silva

A
BC/UMinho e FC 
Porto disputam, es-
ta tarde (15h00), no 
Pavilhão Municipal 

de Castelo Branco, a edi-
ção 2015/2016 da Super-
taça de andebol.

Os dragões, vence-
dores da última edição 
(bateram o Sporting, na 
Maia, por  29-28), que-
rem repetir essa conquis-
ta, enquanto o ABC/UMi-
nho não se importará de 
repetir o triunfo (25-24) 
conseguido em março 

Academistas disputam hoje a supertaça em castelo branco

ABC quer vencer favorito Porto

passado, na final da Ta-
ça de Portugal, frente à 
equipa então liderada por 
Ljubomir Obradovic, nu-
ma partida disputada em 
Loulé (Algarve).

Só que, desde março 
último até agora, muita 
coisa se alterou nas duas 

Em Loulé, os academistas levaram a melhor e conquistaram a Taça de Portugal
D
M formações, pelo que a 

equipa campeã nacional 
apresenta-se em Caste-
lo Branco como favori-
ta à conquista do troféu.

Agora sob o coman-
do de Ricardo Costa, o 
FC Porto apetrechou-se 
no último defeso de mo-
do a poder rubricar uma 
excelente temporada não 
só a nível nacional mas 
também na Champions 
League, onde assegurou 
entrada direta na fase de 
grupos. 

Do outro lado estará 
um ABC/UMinho que 
perdeu alguns jogadores. 

Carlos Resende, que se 
mantém no comando téc-
nico, não vai ainda poder 
contar com o lesionado 
Ricardo Pesqueira, uma 
peça importante na ma-
nobra dos bracarenses.

 O jogo entre vai ser di-
rigido pela dupla Gonça-
lo Aveiro/Hugo Fernan-
des (AA Madeira) e será 
transmitido em direto 
pel' A Bola TV, Porto Ca-
nal e Andebol TV.
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ABC/UMinho
deseja trazer
Supertaça
para Braga

DESPORTO P.25
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Equipa feminina do Madeira Andebol conquista 18.ª Super Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Funchal Notícias Online Autores: Emanuel de Sá Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=72a607da

 
Foto Facebook Madeira Andebol SAD feminina. A equipa feminina do Madeira Andebol SAD conquistou
hoje a 18.ª Super Taça ao vencer o Alavarium, em Castelo Branco, por 24/22. As pupilas de Sandra
Fernandes mantiveram a tradição e conquistaram a 18.ª Super Taça consecutiva. Mariana Lopes, com
9 golos, foi a melhor marcadora de serviço.
 
 1 hora ago
 
Emanuel Silva
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Andebol: V Gala do Andebol distinguiu os melhores de 2014/2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: iPressGlobal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=46c6a7ad

 
Adicionar aos meus favoritos Na V Gala do Andebol, que decorreu em Castelo Branco, Mariana Lopes,
do Alavarium/Love Tiles, e Gilberto Duarte, do FC Porto, foram distinguidos com o Prémio de Melhor
Jogador. Pela quinta vez consecutiva, a Gala do Andebol distinguiu os jogadores, treinadores, árbitros
e personalidades que mais se destacaram e contribuíram para o sucesso da nossa modalidade. Ao
palco da bela sala albicastrense, foram chamados Gilberto Duarte e Mariana Lopes (Prémio Melhor
Jogador), Miguel Martins e Daniela Mendes (Prémio Jogador Revelação), Alfredo Quintana e Isabel
Góis (Prémio Melhor Guarda-Redes), Vânia Sá e Marta Sá (Prémio Melhor Dupla de Árbitros) e Carlos
Resende e Carlos Neiva (Prémio Melhor Treinador). Recorde-se que a atribuição destes prémios
resultou da votação online dos cibernautas amantes da modalidade, após uma primeira escolha feita
pelos treinadores equipas participantes no Campeonato Fidelidade Andebol 1 e Campeonato Multicare
1ª Divisão Seniores Femininos. Mariana Lopes, do Alavarium/Love Tiles, repetiu a distinção que já lhe
tinha sido atribuída na Gala de 2014, realizada em Viseu, enquanto Gilberto Duarte, do FC Porto,
voltou a conquistar o troféu, como tinha acontecido em 2012. No Prémio Revelação, Miguel Martins
(F.C. Porto), foi o escolhido de entre os três finalistas, que incluíam Carlos Martins e Diogo
Branquinho, ambos do ABC/UMinho. Daniela Mendes (CA Leça) arrecadou mais votos que as outras
duas finalistas, Erica Tavares (Madeira SAD) e Ana Carolina Silva (Juvelis). Os Melhores Guarda-Redes
também voltaram a ser distinguidos. Este ano, Alfredo Quintana (F.C. Porto) foi o escolhido e deixou
para trás dois nomeados repetentes: Ricardo Candeias (Sporting CP) e Humberto Gomes
(ABC/UMinho). Isabel Góis repetiu a vitória da anterior Gala, ao conseguir mais votos que as
concorrentes diretas, Diana Roque (Jac-Alcanena) - vencedora na edição de 2013 - e Nádia Nunes, do
CS Madeira. Vânia Sá e Marta Sá destronaram os leirienses Eurico Nicolau e Ivan Caçador na categoria
de Melhor Dupla de Árbitros de 2014/2015. A par com as irmãs Sá, estavam, precisamente, os
vencedores das quatro Galas anteriores, Eurico Nicolau/Ivan Caçador e, ainda, Ramiro Silva/Mário
Coutinho (Aveiro). Quanto aos prémios destinados aos Melhores Treinadores, nos masculinos, Carlos
Resende, do ABC/UMinho, sucedeu ao também nomeado Ljubomir Obradovic (F.C. Porto) e Frederico
Santos (Sporting CP); nos femininos, o público preferiu Carlos Neiva, do Alavarium/ Love Tiles, aos
dois outros nomeados da noite, Marco Santos (JAC Alcanena) e Paula Castro (Colégio de Gaia).
 
 Ago 30, 2015
 
Redação iPressGlobal
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Madeira SAD ganha Supertaça feminina pela 18.ª vez - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4753031

 
A formação insular venceu a campeã nacional num jogo disputado em Castelo Branco e que ficou
marcado pelo equilíbrio.
 
 O Madeira SAD conquistou a Supertaça de andebol feminino, pela 18.ª vez consecutiva, ao derrotar o
Alavarium, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de Castelo Branco.
 
 Na reedição do jogo da época passada, o vencedor da Taça de Portugal arrecadou o troféu mais uma
vez, derrotando o campeão nacional.
 
 O jogo teve um início equilibrado e, após 10 minutos, as madeirenses lideravam marcador, pela
diferença mínima (3-4), mas o Alavarium começou então a notar-se dentro do campo, com a guarda-
redes Isabel Gois a efetuar um punhado de extraordinárias defesas.
 
 A equipa de Aveiro teve então o seu melhor período e chegou ao final da primeira parte a vencer as
madeirenses por 13-11.
 
 O segundo período começou com um forte arranque das atletas da Madeira SAD, que cedo passou
para a frente do marcador, graças a um parcial de 6-0 que lhes deu uma vantagem de quatro golos
(17-13).
 
 As campeãs nacionais conseguiram responder e, aproveitando a exclusão de Erica Tavares e
posteriormente a sua expulsão, reduziram a diferença para 21-20.
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ABC conquista Supertaça - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4753214

 
O detentor da Taça de Portugal derrotou o heptacampeão nacional e, assim, venceu a Supertaça
masculina de andebol, disputada na tarde deste domingo em Castelo Branco.
 
 O ABC venceu o FC Porto por 26-24 e conquistou a sua sexta Supertaça de andebol, primeiro troféu
de 2015/16.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, detentora da Taça de Portugal, que ao intervalo vencia
por 12-11, igualou os portistas no palmarés da prova.
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"Pagámos o preço de amadorismo - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4753040

 
Treinador do Alavarium reconheceu que o Madeira SAD foi mais forte.
 
 "Pagámos um pouco o preço do amadorismo tendo em conta que só efetuámos um jogo treino. A
Madeira SAD acabou por ser mais forte mentalmente devido à experiência das suas jogadoras",
afirmou Herlander Silva, treinador do Alavarium, no final da Supertaça feminina de andebol,
conquistada, em Castelo Branco, pelo Madeira SAD, detentor da Taça de Portugal.
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"Vencemos de forma honesta e merecida" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4753058

 
Técnica do Madeira SAD admitiu erros e desgaste, mas acabou por elogiar as suas jogadores no final
da Supertaça feminina de andebol.
 
 "Foi um jogo em que houve muitas falhas técnicas e um cansaço muito grande da parte das
jogadoras. Acabámos por ter mais discernimento nas alturas cruciais e acabámos por vencer de uma
forma honesta e bem merecida", considerou Sandra Fernandes, técnica do Madeira SAD, depois da
sua equipa ter conquistado a Supertaça feminina de andebol, disputada em Castelo Branco.
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"Queríamos entregar o troféu a Pinto da Costa" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4753296

 
Treinador do FC Porto lamentou não poder oferecer a Supertaça ao presidente do clube, que está
hospitalizado desde sexta-feira.
 
 "Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à equipa do ABC, que acabou por merecer a conquista da
Supertaça. Em segundo lugar, lamentamos profundamente não poder oferecer a Supertaça ao nosso
presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, que está hospitalizado e quem nós muito queríamos entregar o
troféu em mãos", começou por dizer Ricardo Costa, técnico do FC Porto, depois de perder a Supertaça
para o ABC.
 
 "O ABC foi fiel àquilo que tem vindo a fazer, com uma defesa agressiva. Nós tivemos muitas
precipitações no ataque e acabámos por perder inúmeras bolas em ataque organizado, que se
transformaram em contra-ataques do ABC. Gostávamos de ter começado muito melhor, mas do outro
lado tivemos uma equipa com garra, que se conseguiu suplantar a nós", concluiu.
 
 

Página 46



A47

"Vencemos uma excelente equipa" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4753344

 
Técnico do ABC, após conquista da Supertaça, mostrou satisfação pelo triunfo frente ao FC Porto, mas
também pediu aos jogadores concentração para a época que só agora começa.
 
 "Em primeiro lugar, satisfeito porque ganhámos um jogo que significava a vitória num troféu",
afirmou Carlos Resende, treinador do ABC, a propósito da conquista da Supertaça.
 
 "Estou satisfeito também porque vencemos uma excelente equipa. No jogo, não defendemos tão bem
quanto isso, mas o calor obrigou a que as duas equipas optassem por um ritmo mais baixo, o que se
calhar nos facilitou um bocadinho", acrescentou, adiantando:"Também cometemos alguns erros que
não são normais, mas tivemos o mérito de ter um bocadinho mais de continuidade no ataque".
 
 "É sempre importante vencer, mas temos que ter a consciência que só vencemos um jogo. Este jogo
começou e terminou aqui. O importante é não nos deslumbrarmos com esta vitória e ter novamente a
capacidade de trabalho", prosseguiu o técnico, rematando: "Aproveitar que está o Ricardo (Costa) ao
lado, para dizer que fico satisfeito pela escolha do FC Porto, porque tenho natural amizade e sei que o
Ricardo será uma mais-valia para o FC Porto".
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ANDEBOL
• Supertaça feminina: Alavarium-
Madeira SAD, às 12:00 em Castelo
Branco.
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A equipa do Madeira Andebol SAD defronta hoje o
Alavarium na Supertaça Feminina de Andebol,
umjogo que tem início pelas 12:00, no Pavilhão
de Castelo Branco. O primeiro jogo oficial da
época opõe as vencedoras da Taça de Portugal, o
Madeira SAD, às campeãs nacionais, o Alavarium,
numa partida que promete ser um bom espetá-
culo e 
A formação madeirense, agora orientada por San-
dra Fernandes, procura um novo triunfo nesta
competição onde mantém uma grande hegemo-
nia, mas pela frente terá a forte formação avei-
rense que nas últimas três temporadas conquistou
o título e procura conquistar a Supertaça. O Ma-
deira SAD apresenta-se esta temporada com um
plantel curto e vai a Castelo Branco com ambição
de vencer a competição, mas reconhece favori-
tismo no Alavarium que reforçou-se com várias
internacionais apesar de também apresentar um
novo treinador.

Madeira SAD procura
conquistar Supertaça
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ABC conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4753300

 
O ABC conquistou pela sexta vez na sua história a Supertaça de andebol, este domingo, ao vencer o F.
C. Porto, que igualou na liderança do 'ranking' da prova, por 26-24, num embate disputado em
Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende chegou ao intervalo com um golo de vantagem (12-11) e,
na segunda metade, chegou a ter um avanço de quatro tentos, mas ainda sofreu, garantindo apenas o
triunfo no último lance.
 
 O início do encontro ficou marcado pela entrada forte do F. C. Porto, mas cedo se verificou um
equilíbrio de forças, com o intervalo a chegar com ligeira vantagem dos minhotos.
 
 No segundo período, o F. C. Porto conseguiu igualar o marcador logo ao primeiro minuto, mas, fruto
de alguns erros cometidos no ataque, o clube de Braga conseguiu distanciar-se e chegou a ter uma
vantagem de quatro golos.
 
 Nos últimos minutos da partida, o F. C. Porto ainda conseguiu uma aproximação no marcador, mas já
não teve tempo para, pelo menos, igualar o ABC e levar o jogo para prolongamento.
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ABC vence FC Porto e conquista Supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8be44355

 
Triunfo por 26-24 garante o sexto triunfo da equipa de Braga na prova
 
 há 11 minutos
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou este domingo Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 Foi o sexto troféu do ABC na Supertaça.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
Redação
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol - O Minho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Minho Online (O)

URL:http://ominho.pt/abc-bate-fc-porto-e-conquista-supertaca-de-andebol/

 
O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou este domingo a sua sexta Supertaça de andebol, ao
vencer o campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em
Castelo Branco. A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11,
igualou os portistas na liderança do 'ranking' de vitórias na competição. O Benfica (quatro troféus), o
Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 Agosto 30, 2015
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7ad2588f

 
O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas na
liderança do 'ranking' de vitórias na competição. O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o
Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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Gilberto Duarte, do FC Porto, eleito andebolista do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Porto24 Online

URL:http://www.porto24.pt/desporto/gilberto-duarte-fc-porto-eleito-andebolista-ano/

 
30 Ago 2015, 10:34
 
 Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em 2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014,
foram eleitos os melhores andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em Castelo Branco,
sábado à noite.
 
 O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol (Sporting), enquanto a
aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica Lopes e Patrícia
Rodrigues (JAC Alcanena).
 
 As votações foram feitas pelos cibernautas amantes da modalidade, que votaram 'on line' através do
portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após uma primeira escolha dos treinadores dos
clubes da primeira divisão.
 
 Por seu lado, Carlos Resende (ABC), em masculinos, e Carlos Neiva (Alavarium), em femininos, foram
eleitos os treinadores do ano e Miguel Martins (FC Porto) e Daniela Mendes (CA Leça) os jogadores
revelação.
 
 Quanto aos guarda-redes, os melhores foram Alfredo Quintana (FC Porto) e Isabel Góis (Madeira
SAD), enquanto Vânia Sá e Marta Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o prémio para a
melhor dupla de árbitros.
 
 A V Gala do Andebol contou ainda com uma homenagem a Florival Rosado, por uma vida ligada à
modalidade.
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ABC conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b7a012a4

 
Por Lusa 30/08/2015 - 16:56 Minhotos derrotaram o FC Porto por 26-24, em Castelo Branco. DR O
ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou neste domingo a sua sexta Supertaça de andebol, ao
vencer o campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em
Castelo Branco. A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11,
igualou os portistas na liderança do ranking de vitórias na competição. O Benfica (quatro troféus), o
Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 30/08/2015 - 16:56
 
Lusa
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ABC vence Supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=4&did=197721

 
30-08-2015 16:56
 
 Ao intervalo equipa de Braga já comandava partida contra os dragões.
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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ABC vence Supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Renascença Online - Bola Branca Online

URL:http://bolabranca.rr.sapo.pt/detalhe.aspx?fid=4&did=197721

 
30-08-2015 16:56
 
 Ao intervalo equipa de Braga já comandava partida contra os dragões.
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9d36b009

 
O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 Tópicos:
 Belenenses , Sporting ,
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Madeira SAD bate Alavarium e ganha Supertaça feminina pela 18ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1925857d

 
O Madeira SAD conquistou hoje a Supertaça de andebol feminino, pela 18.ª vez consecutiva, ao
derrotar o Alavarium, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de Castelo Branco.
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Madeira SAD soma a 18ª Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1dbd34b

 
30-08-2015 15:09
 
 A equipa madeirense bateu o Alavarium em Castelo Branco.
 
 O detentor da Taça bateu o pé às campeãs nacionais
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Madeira SAD conquistou hoje a Supertaça de andebol feminino, pela 18.ª vez consecutiva, ao
derrotar o Alavarium, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de Castelo Branco.
 
 Na reedição do jogo da época passada, o vencedor da Taça de Portugal cumpriu a 'tradição' e
arrecadou o troféu mais uma vez, derrotando o campeão nacional.
 
 O jogo teve um início equilibrado e, após 10 minutos, as madeirenses lideravam marcador, pela
diferença mínima (3-4), mas o Alavarium começou então a notar-se dentro do campo, com a guarda-
redes Isabel Gois a efetuar um punhado de extraordinárias defesas.
 
 A equipa de Aveiro teve então o seu melhor período e chegou ao final da primeira parte a vencer as
madeirenses por 13-11.
 
 O segundo período começou com um forte arranque das atletas da Madeira SAD, que cedo passou
para a frente do marcador, graças a um parcial de 6-0 que lhes deu uma vantagem de quatro golos
(17-13).
 
 As campeãs nacionais conseguiram responder e, aproveitando a exclusão de Erica Tavares e
posteriormente a sua expulsão, reduziram a diferença para 21-20.
 
 No entanto, a exclusão de Mónica Soares, do Alavarium, foi bem aproveitada pelas insulares para
reporem a vantagem em dois golos e assim chegarem ao 24-22 final.
 
 A partida ficou ainda marcada por muitos erros técnicos de ambas as equipas, num jogo típico de
início de época.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dfa35635

 
30-08-2015 17:20
 
 Campeão nacional perdeu a final da Supertaça de andebol diante do detentor da Taça de Portugal.
 
 Carlos Resende dá indicações aos seus jogadores durante um jogo de andebol do ABC
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e8f1e66

 
30 de Agosto de 2015, às 16:47
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
 
 PFO // PFO
 
 Lusa/Fim
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FC Porto surpreendido na Supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sol Online

URL:http://www.sol.pt/noticia/409353

 
O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas na
liderança do 'ranking' de vitórias na competição. O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o
Belenenses (um) arrebataram as restantes edições. Lusa/SOL
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Madeira SAD ganha Supertaça feminina pela 18.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/madeira_sad_ganha_supertaca_feminina_pela_18_vez.html

 
15:26 . Record
 
 A partida ficou ainda marcada por muitos erros técnicos de ambas as equipas, num jogo típico de
início de época...
 
 Por Lusa - Record
O Madeira SAD conquistou este domingo a Supertaça de andebol feminino, pela 18.ª vez consecutiva,
ao derrotar o Alavarium, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de Castelo Branco.Na
reedição do jogo da época passada, o vencedor da Taça de Portugal cumpriu a tradição e arrecadou o
troféu mais uma vez, derrotando o campeão nacional.O jogo teve um início equilibrado e, após 10
minutos, as madeirenses lideravam marcador, pela diferença mínima (3-4), mas o Alavarium começou
então a notar-se dentro do campo, com a guarda-redes Isabel Gois a efetuar um punhado de
extraordinárias defesas.A equipa de Aveiro teve então o seu melhor período e chegou ao final da
primeira parte a vencer as madeirenses por 13-11.O segundo período começou com um forte
arranque das atletas da Madeira SAD, que cedo passou para a frente do marcador, graças a um
parcial de 6-0 que lhes deu uma vantagem de quatro golos (17-13).As campeãs nacionais
conseguiram responder e, aproveitando a exclusão de Erica Tavares e posteriormente a sua expulsão,
reduziram a diferença para 21-20.No entanto, a exclusão de Mónica Soares, do Alavarium, foi bem
aproveitada pelas insulares para reporem a vantagem em dois golos e assim chegarem ao 24-22
final.A partida ficou ainda marcada por muitos erros técnicos de ambas as equipas, num jogo típico de
início de época.Jogo no pavilhão municipal de Castelo Branco.Alavarium - Madeira SAD, 22-24.Ao
intervalo: 13-11.Equipas:- Alavarium: Isabel Gois (GR), Mariana Lopes (9), Viviana Rebelo (1), Ana
Rita Neves, Filipa Fontes (2), Monica Soares (6), Maria Branca Ramos (3). Jogaram ainda: Anreia
Madail (GR), Ana Elisa Moreira (1).Treinador: Herlander Silva.- Madeira SAD: Diana Roque (GR), Anais
Gouveia (2), Claudia Aguiar (7), Marcia Abreu (3), Filipa Correia (1), Ana Luísa Andrade (2), Erica
Tavares (6). Jogaram ainda: Frederica Jesus (1).Treinador: Sandra Fernandes.Árbitros: Andre Filipe
Nunes e António José Machado.
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Madeira SAD vence a sua 18.ª Supertaça feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/desporto/detalhe/madeira_sad_vence_a_sua_18_supertaca_feminina.html

 
15:41 . Lusa | FOTO: Site Federação de Andebol de Portugal
 
 Insulares venceram o Alavarium por 24-22, em Castelo Branco
 
 O Madeira SAD conquistou este domingo a Supertaça de andebol feminino, pela 18.ª vez consecutiva,
ao derrotar o Alavarium, de Aveiro, por 24-22, em jogo realizado no pavilhão municipal de Castelo
Branco.
Na reedição do jogo da época passada, o vencedor da Taça de Portugal cumpriu a tradição e
arrecadou o troféu mais uma vez, derrotando o campeão nacional.
O jogo teve um início equilibrado e, após 10 minutos, as madeirenses lideravam marcador, pela
diferença mínima (3-4), mas o Alavarium teve então o seu melhor período e chegou ao final da
primeira parte a vencer as madeirenses por 13-11. 
O segundo período começou com um forte arranque das atletas da Madeira SAD, que cedo passou
para a frente do marcador, graças a um parcial de 6-0 que lhes deu uma vantagem de quatro golos
(17-13).
As campeãs nacionais conseguiram responder e reduziram a diferença para 21-20.
No entanto, a exclusão de Mónica Soares, do Alavarium, foi bem aproveitada pelas insulares para
reporem a vantagem em dois golos e assim chegarem ao 24-22 final.
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Palmarés da Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/palmares_da_supertaca.html

 
16:56 . Record
 
 O ABC é agora, a par do FC Porto, o clube mais Supertaças conquistadas
 
 Por Record
O ABC é agora, a par do FC Porto, o clube mais Supertaças conquistadas depois de ter batido
precisamente o clube azul e branco na edição de 2015, por 26-24.Clubes com mais troféus:1.º ABC e
FC Porto, 6 vitórias
 3.º Benfica, 4
 4.º Sporting, 3
 5.º Belenenses, 1Todos os vencedores:1982/83 Belenenses1989/90 Benfica1990/91 ABC1991/92
ABC1992/93 ABC1993/94 Benfica1994/95 FC Porto1995/96 ABC1997/98 Sporting1998/99
ABC1999/00 FC Porto2000/01 FC Porto2001/02 Sporting2002/03 FC Porto2009/10 FC Porto2010/11
Benfica2011/12 Benfica2012/13 Sporting2013/14 FC Porto2014/15 ABC
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ABC vence FC Porto e conquista Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/desporto/detalhe/abc_vence_fc_porto_e_conquista_supertaca.html

 
16:59 . SÁBADO | FOTO: Facebook ABC
 
 Com esta vitória os bracarenses igualam os dragões no número de vitórias na competição
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou este domingo a sua sexta Supertaça de andebol, ao
vencer o campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em
Castelo Branco.
A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas na
liderança do ranking de vitórias na competição, seis.
O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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Supertaça de andebol é do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: TSF Online

URL:http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4753252

 
O clube de Braga bateu o FCPorto e conquistou o troféu pela sexta vez.
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o
campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) conquistaram as restantes edições.
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Amarante: Certificação do pavimento do pavilhão "dá mais segurança aos atletas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/19/noticia/11067

 
29/08/2015, 23:14
 
 "O Pavilhão Municipal de Amarante dispõe já do novo pavimento desportivo NAXOS que foi submetido
aos mais exigentes testes da Federação Internacional de Andebol (IHF)", anunciou o Município de
Amarante.
 
 "De referir que este pavimento obteve o certificado desta entidade que é, de resto, a entidade
máxima no que ao Andebol, a nível mundial, diz respeito. A superfície foi concebida para permitir um
nível de aderência perfeito em todas as direções, para todos os desportos de pavilhão, incluindo
desportos sobre patins", indica a nota de imprensa.
 
 O piso do pavilhão desportivo municipal tinha 15 anos de vida e de utilização. "Com o passar do
tempo e com a evolução dos materiais este já não permitia um bom desenvolvimento da prática
desportiva. A sua composição rígida já não era compatível em termos biomecânicos com o número de
horas de utilização".
 
 Para o presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, "".
 
 A ADA - Associação Desportiva de Amarante acolheu com satisfação a notícia: "", comentou António
Mendes, presidente da ADA.
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ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-08-2015

Meio: Visão Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7d77e95e

 
Domingo, 30 de Agosto de 2015 |
 
 Castelo Branco, 30 ago (Lusa) -- O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje a sua sexta
Supertaça de andebol, ao vencer o campeão nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição da
prova, disputada em Castelo Branco.
 
 A formação comandada por Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igualou os portistas
na liderança do 'ranking' de vitórias na competição.
 
 O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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Gilberto Duarte e Mariana Lopes eleitos andebolistas do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-08-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/detalhe/gilberto_duarte_e_mariana_lopes_eleitos_andebolistas_do_ano.htm

l

 
29.08.2015
 
 Atleta do FC Porto já tinha recebido o prémio em 2012. Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em
2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014, foram este sábado eleitos melhores
andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em Castelo Brando. O jogador portista levou a
melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol (Sporting), enquanto que a aveirense revalidou o
galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica Lopes e Patrícia Rodrigues (JAC Alcanena). As
votações foram feitas pelos cibernautas amantes da modalidade, que votaram 'on line' através do
portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após uma primeira escolha dos treinadores dos
clubes da primeira divisão. A V Gala do Andebol contou ainda com uma homenagem a Florival Rosado,
por uma vida ligada à modalidade.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O pivot bracarense José Costa,
que na época passada represen-
tou o Benfica, com quem tinha
vínculo por mais uma tempora-
da, assinou pelo Montpellier
Handball, de França.

O Montpellier, que no último
campeonato francês foi segun-
do com 44 pontos, a apenas um
ponto do campeão Paris SG,
vai disputar a Liga dos Cam-

peões da EHF. 
O jogador, de 31 anos, dispen-

sado pelo Benfica, esteve nas
últimas semanas a treinar na
pré-temporada , sob orientação
do treinador Patrice Canayer.

No momento da contratação
José Costa — que se formou
em Braga no ABC e chegou
neste defeso a ser dado como
provável na equipa de Resende,
considerou “um prazer enorme
poder vestir a camisola deste
colosso europeu”.

Pivot bracarense formado no ABC

José Costa já assinou
pelo Montpellier
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Preferíamos que este jogo fosse
mais tarde, quando já tivésse-
mos o Ricardo Pesqueira e outra
solução para a saída do João
Paulo Pinto. Mas nós temos que
preparar o jogo com a equipa
que temos, temos confiança nos
jovens, que têm mostrado ser
mais-valias e só queremos conti-
nuar a vencer “, afirmou ontem o
internacional Nuno Grilo.  

Ao fazer, com o treinador Car-
los Resende, para a comunica-
ção social, a antevisão do reen-
contro com o FC Porto — clube
a quem os academistas vence-
ram na final da Taça de Portugal,
questionado se, após anos sem o
ABC ganhar títulos sente, com a
conquista da Taça, algum cons-
trangimento no sentido de ter de
vencer, o lateral-esquerdo relati-
vizou: “Não acho que seja obri-
gação ganhar”. Mas logo salien-
tou que “quando uma pessoa
trabalha com vontade e com
afinco, o  ganhar está implícito.
Tivemos um mês de preparação
em que todos deram o seu me-
lhor, estamos em boa forma físi-
ca, mas são épocas diferentes,
equipas diferentes e um treina-
dor [o do FC Porto] é diferente”,
vincou o jogador, considerando

‘obrigação’ uma palavra que é
“um bocado pesada”.

Também o treinador Carlos
Resende desdramatizou o mo-
mento. Acentuando que “apesar
de estarmos a falar de um título é
só um jogo”, lembrou que as
duas equipas adversárias vão
depois “continuar a trabalhar,
pois nós temos a Taça Challen-
ge, a Taça de Portugal e o Cam-
peonato Nacional e o FC Porto
vai ter a Liga dos Campeões, o
Campeonato Nacional e também
a Taça de Portugal”. 

Adiante, Nuno Grilo alegou
que o ABC/UMinho — no plano
teórico — tem a seu favor no
confronto com o FC Porto o
manter o mesmo treinador e pro-
cessos. Lembre-se que os ‘dra-
gões’ viram sair Obradovic, ti-
moneiro de uma sucessão de
títulos nacionais, que deu lugar a
Ricardo Costa.

“Não mudámos quase nada, o
nosso sistema de jogo é o mes-
mo, eles é que têm de assimilar
novos conteúdos”, disse. 

Por sua vez, o treinador Carlos

Resende destacou, em compara-
ção com os jogos de preparação,
a componente da estratégia. 

Admitindo que inicia esta tem-
porada com limitações — as
mais reconhecidas são a cirurgia
de Ricardo Pesqueira e a saída
de Gabriel Teca, que deixam
apenas João Gonçalves como pi-
vot ‘de raiz’, reconheceu que,
tendo mais opções, o FC Porto
vai poder “trocar mais vezes do
que nós”, mas garantiu que “nós
teremos sempre sete jogadores
com qualidade lá dentro”.

ABC/UMinho e FC Porto 
disputam amanhã supertaça
EM CASTELO BRANCO, amanhã pelas 15 horas, o ABC/UMinho, detentor da Taça de Portugal, joga
com o FC Porto, campeão nacional, a supertaça de andebol.

DR 

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho: “teremos sempre sete jogadores com boa qualidade”.

Via internet
Transmissão
pela Andebol TV
Amanhã, através do andebol.tv 
é possível seguir em directo
de Castelo Branco os jogos.

12h00: Supertaça feminina
Alavarium-Madeira 
15h00: Supertaça masculina
FC Porto-ABC/UMinho

§directo

“Este vai ser apenas um
jogo, com tudo o que traz
aquele sabor especial de ser
um jogo que dá um título”.

“O FC Porto poderá trocar
[de jogadores] mais vezes
do que nós, mas nós
teremos sempre sete
jogadores com boa
qualidade lá dentro”.

“Comparativamente a
outros anos, o facto de os
jogadores mais experientes
estarem bem é importante
para nós”.

“O nosso jogo deve ser
divertido, em que os
jogadores tenham o prazer
de o fazer, porque se não
houver esse cariz de
divertimento nunca se
atingirá a plenitude da
capacidade individual de
cada um. E oxalá que se
divirtam mais no final”. 

Carlos Resende
treinador do ABC/UMinho
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Carlos Martingo é o novo
selecionador de Cabo Verde
Andebol O treinador da equipa sénior da Artística de Avanca vai orientar a equipa nacional daquele
país africano, acumulando as duas funções
Avelino Conceição

Fruto do bom trabalho desem-
penhado nos últimos anos, Car-
los Martingo, actual técnico da
equipa sénior da Associação Ar-
tística de o Avanca (AAA), vai
de sempenhar dupla função,
juntando ao cargo de treinador
da formação avancanense o de
seleccionador de Cabo Verde,
substituindo assim Ricardo Cos -
ta, que assumiu o comando do
heptacampeão FC Porto.

Carlos Martingo decidiu acei-
tar o convite da Federação de
Ca bo Verde, vendo com bons
olhos este novo desafio, depois
da experiência adquirida du-
rante quatro anos, em que foi
adjunto de Ljubomir Obrado-
vic, no FC Porto e de ter trei-
nado os Juniores B azuis e
brancos, representando nas úl-
timas duas épocas as cores do
clube de Avanca.

Aos 36 anos, Carlos Martin go
vai, assim, dar início a uma nova
etapa na sua vida e na carreira
de treinador. “É um grande de-
safio”, começou por referir o téc-
nico, realçando desde logo a
forma como o presidente da
AAA, José Costa, encarou este

A Associação Artística de Avanca
e a Associação Atlética de Avan -
ca são protagonistas num even -
to conjunto, que tem como ob-
jectivo apresentar os plantéis se-
niores dos dois clubes do con-
celho de Estarreja. Na cerimónia,
que está marcada para as 21.30
horas, na Praça Júlio Neves, em
Avanca, a Artística e Atlética vão
dar a conhecer os elementos
que compõem as equipas de
Andebol e de Futebol.

Uma iniciativa inovadora, que

se iniciará com uma demons-
tração de Dance Fusion Fit”, da
responsabilidade de Susana
Gonçalves, professora do Gym-
narte Ginásio. Segue-se um des-
file de apresentação dos equi-
pamentos dos dois dos clubes
intervenientes, que logo a seguir
dão a conhecer as equipas que
vão disputar os campeonatos
da 1.ª Divisão Nacional de An-
debol (Artística de Avanca) e da
I Divisão Distrital de Futebol
(Atlética de Avanca).AC

convite por parte da federação
africana, “dando todo o seu
apoio”. “Estou certo de que vou
exercer as duas funções com o
maior empenho”, promete.

Esta representação no conti-
nente africano, “dará grande vi-
sibilidade” não só para o técnico,
como para a Artística de Avanca.
É que a grande parte dos joga-
dores da selecção que agora vai
orientar vestem a camisola de
algumas das melhores equipas
portuguesas e também da Eu-
ropa. Carlos Martingo tem co -
mo missão preparar a equipa
de Cabo Verde para a Taça de
África, que se realizará em finais
de Janeiro do próximo ano,

numa altura em que haverá
uma paragem da Divisão A1.

Estreia no campeonato
a 12 de Setembro

Entretanto, a Artística de
Avanca que este fim-de-semana
disputa o Torneio de Águas San-
tas, juntamente com a equipa
anfitriã, Fafe e ISMAI, estreia-se
no principal campeonato por-
tuguês a 12 de Setembro. Isto
porque o primeiro jogo, que es-
tava agendado para 5 de Setem-
bro, em casa frente ao Sporting
da Horta, foi adiado devido a
falta de voo da equipa açoriana.

A recepção ao Sporting, da
terceira jornada, sofreu tam-

bém alteração na ordem do
jogo, mas neste caso devido às
obras de remodelação do Pa-
vilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca. A partida
disputado-se no mesmo dia (16
de Setembro), mas no recinto
do Ginásio do Sul. Segue-se, a
19 de Setembro, a visita ao Ben-
fica, sendo que a estreia pe-
rante os seus adeptos está
agendada para o fim-de-se-
mana seguinte (25 de Setem-
bro) diante do Fafe, dando as-Técnico da Artística abraça um novo desafio em África

sim início ao ciclo de confron-
tos com adversários directos.

A equipa sénior da Artística
de Avan ca, que continua a fazer
a sua preparação para no Pa-
vilhão Municipal de Estarreja,
fará, entre o arranque no Cam-
peonato Nacional da I Divisão
e a sua estreia na prova, uma
partida diante do São Paio de
Oleiros, no dia 5 de Setembro,
que servirá de apresentação da
equipa do concelho da Santa
Maria da Feira. |

Artística e Atlética
apresentam os plantéis

D.R.
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Até 11 de setembro  

Férias Desportivas em Guimarães

Decorrem as inscrições para as Férias Desportivas 
de Verão, programa destinado a jovens com idades 
entre os 6 e os 14 anos que se realiza até 11 de se-
tembro. «De segunda a sexta-feira, as Férias Des-
portivas decorrem entre as 9h00 e as 18h00, in-
cluindo o programa atividades desportivas (Futsal, 
Basquetebol, Voleibol, Andebol, Badmington, Gira-
-Volei, Jogos Tradicionais, Natação, Atletismo, Ba-
seball, Dança, Bowling, Futsal, entre outras) e pe-
dagógicas/culturais (Karaoke, Informática, Projeção 
de Filmes e Atelier de Pintura, entre outras.). O lo-
cal de concentração é o Multiusos, encarregando-se 
a organização do fornecimento de almoço, lanche 
e transporte para os diversos locais das atividades 
(Complexo de Piscinas, Pista de Atletismo Gémeos 
Castro, entre outros)», informam os promotores.

Página 81



A82

Candeias já tem colocação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-08-2015

Meio: Futebol Portugal Online

URL:http://futebolportugal.clix.pt/candeias-ja-tem-colocacao/

 
Ago 29, 2015
 
 O extremo português, Daniel Candeias, contratualmente ligado ao SL Benfica até 2019, está de novo
de malas feitas, desta vez o ex-Nacional será emprestado ao Metz que milita na 2ª divisão francesa
segundo anunciou a BTV à momentos.
 
 No Metz Candeias irá ter como colegas de equipas os portugueses e ex-Sporting CP Nuno Reis e
André Santos e terá como director desportivo Carlos Freitas (que chegou a desempenhar também
funções no Sporting CP).
 
 Parece pouco para a qualidade que Candeias apresentou no Nacional, mas o que é certo é que o
jogador formado no FC Porto dificilmente terá hipóteses na equipa principal do SL Benfica e deverá
andar de empréstimo em empréstimo até acabar a sua ligação com as águias.
 
 Já na época passada esteve emprestado ao Nuremberga onde apontou 2 golos em 16 jogos até
Janeiro e na segunda metade da temporada esteve ao serviço do Granada onde realizou 12 jogos.
 
SSF
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Gilberto Duarte eleito o melhor de 2015 - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4752507

 
Meia-distância do FC Porto voltou a receber o prémio para melhor jogador do ano. Em femininos, o
galardão foi entregue a Mariana Lopes (Alavarium).
 
 Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em 2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014,
foram eleitos os melhores andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em Castelo Branco.
 
 O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol (Sporting), enquanto a
aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica Lopes e Patrícia
Rodrigues (JAC Alcanena).
 
 As votações foram feitas pelos cibernautas amantes da modalidade, que votaram on line através do
portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após uma primeira escolha dos treinadores dos
clubes da primeira divisão.
 
 Por seu lado, Carlos Resende (ABC), em masculinos, e Carlos Neiva (Alavarium), em femininos, foram
eleitos os treinadores do ano e Miguel Martins (FC Porto) e Daniela Mendes (CA Leça) os jogadores
revelação.
 
 Quanto aos guarda-redes, os melhores foram Alfredo Quintana (FC Porto) e Isabel Góis (Madeira
SAD), enquanto Vânia Sá e Marta Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o prémio para a
melhor dupla de árbitros.
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Artística de Avanca e Atlética apresentam equipas de andebol e futebol aos
avancanenses.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-08-2015

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bac23e51

 
A Artística de Avanca apresenta-se aos sócios em cerimónia na praça central de Avanca. A equipa de
Carlos Martingo vai militar na I divisão nacional de andebol e o treinador acaba também de assumir
compromisso com a seleção de Cabo Verde. Vai acumular funções. Além dos andebolistas há
apresentação da equipa de futebol da Atlética de Avanca, na mesma cerimónia, às 21h30. Dois clubes,
dois emblemas, unidos pela festa de apresentação aos avancanenses.
 
 2015-08-29 09:14
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Gilberto Duarte e Mariana Lopes eleitos andebolistas do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b3908b6

 
29-08-2015 23:53
 
 V Gala do Andebol realizou-se em Castelo Branco.
 
 Gilberto Duarte festeja um golo ao serviço do FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em 2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014,
foram hoje eleitos os melhores andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em Castelo
Brando.
 
 O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol (Sporting), enquanto a
aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica Lopes e Patrícia
Rodrigues (JAC Alcanena).
 
 As votações foram feitas pelos cibernautas amantes da modalidade, que votaram 'on line' através do
portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após uma primeira escolha dos treinadores dos
clubes da primeira divisão.
 
 Por seu lado, Carlos Resende (ABC), em masculinos, e Carlos Neiva (Alavarium), em femininos, foram
eleitos os treinadores do ano e Miguel Martins (FC Porto) e Daniela Mendes (CA Leça) os jogadores
revelação.
 
 Quanto aos guarda-redes, os melhores foram Alfredo Quintana (FC Porto) e Isabel Góis (Madeira
SAD), enquanto Vânia Sá e Marta Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o prémio para a
melhor dupla de árbitros.
 
 A V Gala do Andebol contou ainda com uma homenagem a Florival Rosado, por uma vida ligada à
modalidade.
 
 

Página 89



A90

Gilberto Duarte e Mariana Lopes são os andebolista do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-08-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/gilberto_duarte_e_mariana_lopes_sao_os_andebolista_do_ano.html

 
23:32 . Record
 
 O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol (Sporting), enquanto a
aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica Lopes e Patrícia
Rodrigues (JAC Alcanena)...
 
 Por LUSA - Record
Gilberto Duarte (FC Porto), galardoado em 2012, e Mariana Lopes (Alavarium), vencedora em 2014,
foram este sábado eleitos os melhores andebolistas do ano, na V Gala do Andebol, realizada em
Castelo Brando. O jogador portista levou a melhor sobre Pedro Seabra (ABC) e Frankis Carol
(Sporting), enquanto a aveirense revalidou o galardão, perante a sua companheira de equipa Mónica
Lopes e Patrícia Rodrigues (JAC Alcanena). As votações foram feitas pelos cibernautas amantes da
modalidade, que votaram 'on line' através do portal da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após
uma primeira escolha dos treinadores dos clubes da primeira divisão.Por seu lado, Carlos Resende
(ABC), em masculinos, e Carlos Neiva (Alavarium), em femininos, foram eleitos os treinadores do ano
e Miguel Martins (FC Porto) e Daniela Mendes (CA Leça) os jogadores revelação.Quanto aos guarda-
redes, os melhores foram Alfredo Quintana (FC Porto) e Isabel Góis (Madeira SAD), enquanto Vânia Sá
e Marta Sá, da Associação de Andebol do Porto, venceram o prémio para a melhor dupla de árbitros.A
V Gala do Andebol contou ainda com uma homenagem a Florival Rosado, por uma vida ligada à
modalidade.
 
 

Página 90



A91

  
RTP Açores - Telejornal

Açores

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

 
ID: 60753403

 
28-08-2015 08:27

1 1 1

I Fórum do Desporto

http://www.pt.cision.com/s/?l=d3819d61

 
Começou ontem à noite o primeiro Fórum do Desporto de Santa Maria. O evento organizado pelas
associações locais de basquetebol e de andebol, visa melhor os índices técnico-tácticos de todos os
agentes desportivos da ilha. Comentários de Armando Soares, Ass. Basquetebol S. Maria; Maurizio
Mondino, Fed. Italiana Basquetebol.
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Andebol
Arsenal da Devesa realiza
treinos de captação
Tendo em vista o reforços das suas equipas
jovens para a temporada 2015/2016, o Arse-
nal Andebol vai realizar, no próximo dia 1 de
Setembro, treinos de captação.
As sessões de trabalho estão abertas aos jo-
vens atletas nascidos nos anos de 2003, 2004
e 2005 e decorrem, a partir das 19 horas, no
pavilhão André Soares.
Entretanto, no que diz respeito à equipa sé-
nior do clube, o plantel dá o arranque oficial
para a nova temporada na terça-feira, a partir
das 19.25 horas.
Até ao momento, o clube bracarense, para
além das nove renovações garantidas, asse-
gurou mais dois reforços que se juntam aos
oito já anunciados anteriormente. Mário Pei-
xoto, ponta ex-Xico Andebol, e José Ferreira
‘Lelo’, pivot ex-Águas Santas, são os mais re-
centes reforços assegurados pela equipa de
Braga, mas há ainda a possibilidade de haver
mais novidades muito em breve.
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Bracarense José Costa vai jogar no Montpellier Handball
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-08-2015

Meio: Correio do Minho Online

URL:http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=88880

 
2015-08-28
 
 autor
 
 José Costa, pivô da Seleção Portuguesa de Andebol, que representou o Benfica nas últimas 5 épocas,
assinou contrato pelo Montpellier Handball. O contrato é válido para a próxima época com outra de
opção e vem coroar um percurso em ascensão do atleta português.
 
 Aos 31 anos, Costa entra num dos campeonatos mais competitivos da Europa, na equipa com mais
títulos da história do Campeonato Francês de Andebol, o Montpellier. Com 14 títulos de campeão
francês e 2 vezes penta-campeão (5 títulos consecutivos entre 2002 e 2006 e entre 2008 e 2012), o
Montepellier pretende reconquistar o título que deixou fugir a época passada para o rival Paris Saint-
Germain e atacar a European Champions League de Andebol, título que já conquistou em 2003.br /
 
 No momento da contratação José Costa não escondeu a felicidade, referindo que "é um prazer
enorme poder vestir a camisola deste colosso europeu!" e adiantou que "estou determinado em dar o
meu máximo, quer ao serviço do Montpellier, quer ao serviço da Seleção Nacional".
 
 José Costa é internacional português desde 2007 mantendo a confiança regular do selecionador
nacional Rolando Freitas para as convocatórias lusas.
 
 Formado nos escalões do ABC de Braga, Costa deixou as cores do clube bracarense para uma
aventura nos espanhóis do Pilotes Posada. Após a experiência em Espanha transferiu-se para o
Benfica onde jogou durante as últimas 5 épocas. Chega agora à mais alta roda do andebol europeu.
 
Redacção
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ABC joga Supertaça este domingo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-08-2015

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:http://www.rum.pt/index.php?option=com_conteudo&task=full_item&item=43038&section=4

 
2015-08-28
 
 O ABC discute este domingo a Supertaça em andebol com o FC Porto. É o primeiro título da época em
jogo e a equipa bracarense quer entrar em grande.
 
 Depois de no ano passado ter conquistado a Taça de Portugal, o conjunto orientado por Carlos
Resende entra na nova época com objectivos ambiciosos. Carlos Resende esclareceu que será um jogo
"competitivo", mas em que as duas equipas não estarão, no entanto, no nivel desejado. O conjunto
bracarense quer arrecadar um novo titulo frente ao vencedor do campeonato nacional na época
passada.
 
 Será no Pavilhão Municipal de Castelo Branco. O jogo começa às três da tarde e tem transmissão em
directo na BOLATV.
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Novo piso do pavilhão com mais segurança e qualidade de treino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-08-2015

Meio: Tâmegasousa.pt Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cd378abb

 
A Câmara de Amarante anunciou hoje que o Pavilhão Municipal dispõe do novo pavimento desportivo
NAXOS, que foi submetido aos mais exigentes testes da Federação Internacional de Andebol (IHF). Em
comunicado, a autarquia refere que o pavimento obteve o certificado desta entidade que é, de resto, a
entidade máxima no que ao Andebol, a nível mundial, diz respeito. A superfície foi concebida para
permitir um nível de aderência perfeito em todas as direções, para todos os Desportos de pavilhão,
incluindo Desportos sobre Patins. O piso do Pavilhão Desportivo Municipal tinha 15 anos de vida e de
utilização. Com o passar do tempo e com a evolução dos materiais este já não permitia um bom
desenvolvimento da prática desportiva. A sua composição rígida já não era compatível em termos
biomecânicos com o número de horas de utilização. Para o presidente da Câmara Municipal de
Amarante, José Luís Gaspar, citado em comunicado, "a segurança e o conforto dos atletas e utentes
estão em primeiro lugar. Devido à excelente absorção ao impacto deste novo piso, podemos garantir
que os riscos de lesão a nível das articulações e coluna serão minimizados". A ADA (Associação
Desportiva de Amarante) conhece bem o equipamento desportivo e, acolheu, por isso, com muita
satisfação a notícia. "Esta é uma intervenção há muito desejada. O Pavilhão Municipal tem uma alta
taxa de ocupação e, finalmente, tem um piso que permite mais qualidade de treino. Esta intervenção
ajudará, seguramente, a baixar a taxa de sinistralidade", comenta António Mendes, presidente da
ADA.
 
 28/08/2015
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