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Hoje às 20.30 horas
Selecção distrital 
de andebol feminino
treina em Esposende
Hoje, pelas 20.30 horas , vai ter 
lugar no pavilhão da Juventude de
Esposende, um treino da selecção
regional feminina de Braga
Para esta sessão estão convocadas
as jogadoras seguintes:

Maiastars - Cátia Pinto, Lara    
Ribeiro, Catarina Santos, Carolina

Sousa e Sara Vaz.

Caminha - Vanessa Vasconcelos,
Andreia Pereira, Rafaela Teixeira e
Ana Sousa.

Juvmar - Juliana Rodrigues,  
Ana Barros,  Margarida Moreira,
Diana Saleiro e  Sara Martins.

BECA - Bárbara Mendes, Sofia 
Martinho e  Francisca Machado.

ABC - Marta Carvalho e Mafalda
Gonçalves.

Xico Andebol - Beatriz Lopes.
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SANJOANENSE                            29

Treinador: Herlander Silva.
Diogo Ribeiro; Francisco Silva (2), Guil-
herme Novo (3), Ricardo Pinho (5), Rui
Rodrigues (8), Alexandre Relvas (4) e
Daan Garcia (4) - sete inicial - Gonçalo
Coelho, Ricardo Gaspar, João Freitas,
Luís Martins, Francisco Prijs, Xavier
Costa, Carlos Madureira (3), Tiago An-
tunes e Miguel Coutinho.

SISMARIA                                        19

Treinador: Tiago Cotrim.
Tomás Van Zeller; João Ribeiro (1),
Simão Santos (6), António Reis (3), Fil-
ipe Oliveira, Tomás Fernandes e Tiago
Marto - sete inivial - Ivan Pedroso, João
Neves (1), João Marques (3), João Mor-
eira (1), Pedro Rodrigues, Ruben Ser-
rano (4) e Kevin Dongo.

Pavilhão das Travessas, em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Fernando Ferreira e Luís
Feitais (A.A. Porto).
Oficiais de mesa: Rui Fernandes e
Paula Jesus (Aveiro).
Ao intervalo: 16-7

Avelino Conceição

Jogando perante os seus adep-
tos, e com fortes possibilidades
de garantir mais um triunfo, a
equipa da Sanjoanense não só
viria a somar os três pontos de
forma clara e justa, como assu-
miu, de forma isolada, a lide-
rança da Zona 2 da 2.ª Divisão
Nacional, beneficiando do em-
pate (31-31) do São Bernardo
frente ao Benfica B, em Lisboa.
A equipa de São João da Ma-
deira, agora treinada por Her-
lander Silva (ver caixa), é a única
equipa que conta por vitórias
as quatro partidas disputadas.

Depois de algum equilíbrio
inicial imposto por parte do Sis-
maria, um parcial de 7-0 da
Sanjoanense, quando o resul-
tado estava em 5-4 , desde logo
fez disparar o marcador para
um 12-4. Uma vantagem con-
fortável que acabaria por ser
decisiva no desfecho da partida,
já que, com uma defesa bas-
tante compacta e uma eficácia
quase perfeita, a equipa casa foi
construindo um resultado fa-
vorável, que ao intervalo era de
nove golos de diferença.

E mantendo o mesmo figu-
rino na segunda parte, a San-
joanense foi jogando com o
tempo e gerindo a vantagem no
marcador, nunca deixando que
o seu adversário colocasse em
causa a sua supremacia. Apesar
da boa reacção, a formação de
Leiria tinha sempre muita difi-
culdade para ultrapassar a bar-
reira defensiva da equipa local,
onde o novo técnico fazia entrar
alguns jovens do plantel, que

mostravam qualidade que per-
mitiu à Sanjoanense manter a
margem folgada.

Em resumo, foi um triunfo
tranquilo da Sanjoanense, que
passou a liderar a zona a uma
semana do jogo grande da jor-
nada. No próximo sábado, em
Aveiro, o São Bernardo recebe
o conjunto de São João da Ma-
deira, para mais um “derby” que
se perspectiva de grande espec-
táculo, já que frente-a-frente
vão estar dois dos mais sérios
candidatos ao apuramento pa -
ra a segunda fase.

Destaque na equipa da casa
para o magnífico jogo de Rui
Rodrigues, que, com oito golos,
foi o melhor marcador e, sem
dúvida, um autêntico “quebra-
cabeças” para a defensiva do
Sismaria, onde Simão Santos e
Tomás Van Zeller foram os mais
inconformados, numa partida
fácil de dirigir e que teve um
bom trabalho da dupla de arbi-
tragem portuense. |

Vitória garante
liderança isolada
Supremacia A Sanjoanense não deu hipóteses 
a um adversário de qualidade na estreia de Herlander Silva

Andebol
2.ª Divisão Nacional

A equipa da Sanjoanense en-
trou para este jogo já com Her-
lander Silva no comando téc-
nico, substituindo no cargo Rui
Bandeira. Uma alteração algo
surpreendente, já que o con-
junto sanjoanino ainda não ti-
nha perdido oficialmente esta
época (três vitórias para o cam-
peonato e uma para a Taça de
Portugal).

Uma saída que o clube de São

João da Madeira explica em co-
municado na sua página do Fa-
cebook como “uma decisão
conjunta, de mútuo acordo e
pacífica, ligada a dificuldades de
alinhamento de objectivos e
condições de trabalho entre a
equipa técnica e a Direcção” da
secção, que agradece “o exce-
lente trabalho prestado pelo
técnico, que foi sempre a pri-
meira escolha, pelas suas qua-

lidades tanto como pessoa
como profissional e pelo facto
de ser um ‘Homem’ da casa”.

Herlander Silva, aos 38 anos,
abraça um novo projectivo, de-
pois de, nas duas últimas tem-
poradas, ter orientado a Acadé-
mica. Recorde-se que o treina-
dor natural da Figueira da Foz,
mas que vive em Aveiro, tam-
bém já treinou a equipa sénior
feminina do Alavarium. |

Herlander Silva assume
comando técnico

Herlander Silva estreou-se no comando técnico da Sanjoanense

D.R.
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A3 Jogador do Oleiros morre no treino e deixa andebol de luto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d12802b7

 
2018-10-16 09:54
 
André Campos tinha 23 anos e não resistiu a uma paragem cardíaca. O andebol português está de luto
com o falecimento de André Campos, jogador do São Paio de Oleiros vítima de paragem cardíaca
enquanto treinava na segunda-feira à noite. André, filho de Amadeu Campos, um antigo jogador, tinha
23 anos. A notícia de morte originou uma onda de mensagens nas redes sociais, com alguns clubes a
endereçarem condolências à família e amigos de jogador, num momento de dor ao qual O JOGO
também se associa.

Página 3



A4

Jogador do São Paio de Oleiros morre durante treino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2018

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ba7a2aa

 
2018-10-16 10:24:28+01:00
 
O andebol português está de luto.
 
André Campos era jogador de andebol e morreu aos 23 anos vítima de uma paragem cardíaca. O
atleta de andebol representava o São Paio de Oleiros e, enquanto treinava com a sua equipa, esta
segunda-feira, o seu coração parou de forma súbita.
 
Espanha - Ingaterra, um clássico de seleções! Aposte 20EUR sem risco e ganhe 110EUR como a
Inglaterra vai ganhar!
 
Múltipla Liga das Nações:
 
Notícias Ao Minuto
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Jogador de andebol do São Paio de Oleiros morre no treino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eed117fc

 
2018-10-16 10:22:11+01:00
 
André Campos tinha 23 anos e não resistiu a uma paragem cardíaca.
 
O jogador de andebol do São Paio de Oleiros André Campos faleceu na noite de segunda-feira vítima
de uma paragem cardíaca enquanto treinava.
 
O incidente com o jovem de 23 anos aconteceu ainda durante o início da sessão. O jogador caiu no
chão e o INEM foi desde logo chamado, mas as tentativas de reanimação foram infrutíferas.
 
O corpo do jovem, filho de Amadeu Campos, um antigo jogador, foi removido do local por volta da
uma da manhã.
 
O SAPO Desporto endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de André Campos, assim
como ao clube São Paio de Oleiros.
 
Sportinforma

Página 5


