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ADA Colégio João de Barros volta à
competição com vitória e derrota
Andebol
1.º Div. Feminina

A ADA Colégio João de Barros
regressou ao campeonato Multicare 1.ª Divisão Feminina com
jornada dupla no fim-de-semana, em que obteve uma vitória e uma derrota, a primeira
da temporada. A equipa das
Meirinhas está agora instalada
no 4.º lugar, ‘ex-aequo’ com o
3.º classificado.
No jogo de sábado, que se iniciou com um atraso de 1h45 devido às más condições climatéricas que atrasaram o voo do

Sports Madeira, a ADA recuperou de uma desvantagem de 1520 nos 10 minutos finais, e virou
o jogo para 24-22 (13-14 ao intervalo). AADA Colégio João de
Barros revelou-se muito perdulária na finalização, mas conquistou os três pontos. Destaque para o golo da guarda-redes Carolina Costa que iniciou,
aos 16-20, o parcial de 7-0 que
permitiu a liderança até ao fim
do encontro.
Pela ADA Colégio João de
Barros alinharam e marcaram:
Carolina Costa (1), Ana Isabel
Silva e Luísa Calçada (GR), Tâ-

nia Marques, Ana Temtem (1),
Inês Pires (4), Ana Marques,
Francisca Marques (3), Neuza
Valente (9),Adriana Lage (2), Leticia Cobo (1), Rute Mendes,
Joana Biel, Lara Mendes,
Eduarda Pinheiro (1) e Gizelle
Vieira (2).
No domingo, diante da Madeira SAD, pese embora o equilíbrio registado durante todo o
jogo, as insulares comandaram
quase sempre o marcador e a
ADA Colégio João de Barros
acabou por sair derrotada por
19-25.Aequipa madeirense acabou por conseguir impor a sua

qualidade, vencendo de forma
justa.
Pela ADA Colégio João de
Barros, alinharam e marcaram:
Carolina Costa, Ana Isabel Silva
e Luísa Calçada (GR), Ana Temtem (1), Manuela Martins, Inês
Pires, Ana Marques (2), Francisca Marques (3), Neuza Valente (8), Adriana Lage, Leticia
Cobo, Andreia Neves, Rute
Mendes, Joana Biel, Eduarda
Pinheiro (5), Gizelle Vieira.
No sábado, em jogo para a 6.ª
jornada a ADA Colégio João de
Barros joga com o CALE, em
Leça da Palmeira. |
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Andebol regional arrancou
com Torneio de Abertura
© DR

A temporada de andebol regional arrancou no passado fim de semana com o Torneio de Abertura com
jogos desde o escalão dos infantis até aos juniores, em ambos os sexos.
ANDEBOL
andebol regional está de
regresso com a disputa
da 1.ª jornada do Torneio
de Abertura 2015/16, desde o escalão de Infantis
até os Juniores. Nos Infantis femininos, o Sports Madeira A e
Madeira SAD venceram o Sports
Madeira B por 23-7 e o Bartolomeu Perestrelo por 28-23, respetivamente, e dividem a liderança. Nos masculinos, lideram
a prova a Bartolomeu e o Marítimo ao vencerem os seus jogos
frente ao Infante (41-5) e ao Académico (25-19).
Em Iniciados femininos, o
Sports Madeira A venceu o homólogo B por 32-10, a Bartolomeu foi à Camacha vencer por

O

Andebol dos escalões de formação começou a competição comTorneio de Abertura.

32-15 e o Académico triunfou
sobre o Madeira SAD por 18-9,
repartindo assim a liderança,
enquanto nos masculinos o 1.º
lugar está entregue à Bartolomeu e ao Académico ao vencerem o Marítimo (31-13) e o Infante (30-28), respetivamente.
Nos Juvenis, jogo fácil para
os rapazes da Bartolomeu que
golearam o Infante por 40-5, e
para as raparigas do Madeira
que venceram o Infante (33-21)
e lideram assim a prova. No entanto, nos femininos a liderança
é partilhada com o Académico
que venceu tangencialmente a
Camacha (22-21).
No Torneio Aberto 1, os juniores do Madeira SAD venceram confortavelmente os juvenis
do mesmo clube (39-26), enquanto as juniores do Madeira
venceram (26-20) as juvenis da
Bartolomeu. JM
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Em oito horas foram vendidos 240 mil bilhetes para os Jogos Olímpicos de 2016
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Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

21-10-2015

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4845961

Cerca de 240 mil bilhetes para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 foram vendidos na
internet nas primeiras oito horas de vendas, na terça-feira, foi anunciado esta quarta-feira.
O Comité Rio2016 colocou à venda na internet dois milhões de bilhetes, tendo sido vendidos 240 mil
entre as 10 e as 18 horas de terça-feira.
Na primeira hora foram vendidos mais de 120 mil bilhetes através do site
www.rio2016.com/ingressos e logo nos primeiros cinco minutos esgotaram as entradas para a
cerimónia de abertura.
A modalidade mais procurada foi o futebol, seguido do basquetebol e do vólei. Surgem depois o
andebol e o atletismo.
As vendas diretas de bilhetes vão continuar até o início da competição, em agosto de 2016.
Até lá, sessões e provas que esgotem podem voltar a ter bilhetes disponíveis: "Quando abrimos a
venda lá atrás, reservamos mais ou menos 700 mil ingressos em contingência em todas as arenas.
Com o tempo, começamos a entender melhor como cada uma seria construída e passamos a liberar
esse contingente", explicou Donovan Ferreti, da gestão de bilhetes do Rio2016, ao jornal Lance!.
Segundo Ferreti, podem também surgir mudanças associadas a lugares reservados para os meios de
comunicação social e à devolução, até dezembro, de bilhetes destinados a público estrangeiro e
patrocinadores.
No total, 7,5 milhões de bilhetes vão ser destinados para venda direta.
Nas duas primeiras fases de venda por sorteio, foram disponibilizados 4,5 milhões de bilhetes, mas
foram apenas vendidos 1,9 milhões.
Para os não-residentes no Brasil, a compra deverá ser feita a revendedores autorizados nos
respetivos países. No caso de Portugal, a agência é a Abreu/ATPI.
publicado a 2015-10-21 às 09:24
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Rafa Benítez confiante de que Ronaldo irá resolver frente ao PSG
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Internet
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Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

21-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3328aba3

O técnico do Real Madrid acredita que Cristiano Ronaldo fará a diferença no jogo da Liga dos
Campeões. A partida de hoje, que irá colocar frente-a-frente Real Madrid e Paris Saint-Germain, será
um dos pontos altos da terceira jornada da Liga dos Campeões. Rafa Benítez, treinador dos
'merengues' está confiante na vitória, até porque tem ao seu dispor um 'peso pesado' do futebol. PUB
"Temos o maior goleador da história do Real Madrid, do futebol europeu e um dos melhores da história
do futebol mundial. Temos garantia de golos com Cristiano. A nossa equipa sabe o que tem de fazer".
Ainda assim, o técnico espanhol está ciente das dificuldades que irá encontrar no Parque dos Príncipes
e coloca em evidência os pontos fortes da equipa francesa. "Vamos enfrentar uma grande equipa. Nos
últimos anos tem demonstrado que está mais forte e tem vindo a contratar excelentes jogadores. O
nível da equipa é elevadíssimo, pelo que será um desafio para nós. Está tudo reunido para que seja
um grande jogo de futebol. Temos defrontada boas equipas este ano, mas este jogo vai ser um
desafio para todos nós".
Há 8 mins
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:.: Sporting à procura de maior fôlego
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Record Online
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21-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6335cc

Autor: a.r. O Sporting entrou muito forte no Campeonato, mas perdeu na receção ao favorito FCPorto
e comprometeu o 'fator casa' no playoff. E a Europa também foi madrasta, com a recente eliminação
da Taça EHF. Por isso, a receção dos leões ao Sporting da Horta (hoje às 21h00, no Pav. Ginásio Sul,
em Almada) é de primordial importância em termos psicológicos, no jogo que conclui a 8.ª jornada do
Campeonato. "A derrota com o FCPorto foi um rude golpe e seria importante que o Sporting passasse
na EHF para se levantar. Espero que tudo se recomponha", considerou o treinador espanhol, Zupo
Equisoain, após eliminação dos leões este sábado frente aos dinamarqueses do Tvis Holstebro, em
Odivelas. Filipe Duque, técnico do Sp. Horta, quer contrariar, o favoritismo do adversário:"Temos de
defender bem e aguentar os 60 minutos." FCPorto no Restelo Ainda antes da partida para Brest
(Bielorrússia), onde sábado jogam para a Champions, os dragões recebem hoje (21h00) o Belenenses
no Dragão Caixa, em jogo da 9.ª ronda. Jorge Silva frente a belgas Com a eliminação do Sporting,
Jorge Silva passou a ser o único português a jogar na Taça EHF. O lateral direito da equipa espanhola
do Helvetia Anaitasuna vai defrontar os campeões belgas do Hubo Initia Hasselt, em jogos agendados
para 21 ou 22 de novembro (1.ªmão na Bélgica) e 28 ou 29 do mesmo mês (2.ª mão), segundo ditou
o sorteio ontem realizado. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto cimenta liderança com vitória sobre Sporting da Horta
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

21-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9fc573f8

21-10-2015 07:39
'Dragões' triunfaram sobre o Sporting da Horta antes de receberem Belenenses esta quarta-feira em
partida antecipada da nona jornada.
Gilberto Duarte em ação pelo FC Porto
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O FC Porto venceu na terça-feira o Sporting da Horta por 19-39, em jogo relativo à quarta jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1, disputado no Dragão Caixa por inversão da ordem dos jogos,
conforme acordo das duas equipas.
Ao intervalo, a formação de Ricardo Costa vencia por 10-19. António Areia, com sete golos, e
Fernando Dutra, com seis, foram os melhores marcadores de FC Porto e Sporting da Horta,
respetivamente.
Após este jogo, o FC Porto é primeiro com 24 pontos (oito jogos), enquanto o Sporting da Horta é
12.º, com oito pontos (seis jogos).
Recorde-se que quarta-feira, dia 21 de Outubro, a contar para a nona jornada, e em jogo antecipado,
o FC Porto recebe o Delta Belenenses, pelas 21 horas.
Ainda na quarta-feira, o Sporting CP recebe, pelas 21 horas, no pavilhão do Ginásio do Sul, a
formação do Sporting da Horta, em jogo da oitava jornada.
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240 mil bilhetes vendidos em oito horas através da internet
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Sapo Online - Sapo Desporto Online
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=be3795e

21-10-2015 07:11
O Comité Rio2016 colocou à venda na internet dois milhões de bilhetes, tendo sido vendidos 240 mil
entre as 10:00 e as 18:00 de terça-feira.
No total, 7,5 milhões de bilhetes vão ser destinados para venda direta.
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
Cerca de 240 mil bilhetes para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 foram vendidos na
internet nas primeiras oito horas de vendas, na terça-feira, foi hoje anunciado.
O Comité Rio2016 colocou à venda na internet dois milhões de bilhetes, tendo sido vendidos 240 mil
entre as 10:00 e as 18:00 de terça-feira.
Na primeira hora foram vendidos mais de 120 mil bilhetes através do site
www.rio2016.com/ingressos e logo nos primeiros cinco minutos esgotaram as entradas para a
cerimónia de abertura.
A modalidade mais procurada foi o futebol, seguido do basquetebol e do vólei. Surgem depois o
andebol e o atletismo.
As vendas diretas de bilhetes vão continuar até o início da competição, em agosto de 2016.
Até lá, sessões e provas que esgotem podem voltar a ter bilhetes disponíveis: "Quando abrimos a
venda lá atrás, reservamos mais ou menos 700 mil ingressos em contingência em todas as arenas.
Com o tempo, começamos a entender melhor como cada uma seria construída e passamos a liberar
esse contingente", explicou Donovan Ferreti, da gestão de bilhetes do Rio2016, ao jornal Lance!.
Segundo Ferreti, podem também surgir mudanças associadas a lugares reservados para os meios de
comunicação social e à devolução, até dezembro, de bilhetes destinados a público estrangeiro e
patrocinadores.
No total, 7,5 milhões de bilhetes vão ser destinados para venda direta.
Nas duas primeiras fases de venda por sorteio, foram disponibilizados 4,5 milhões de bilhetes, mas
foram apenas vendidos 1,9 milhões.
Para os não-residentes no Brasil, a compra deverá ser feita a revendedores autorizados nos
respetivos países. No caso de Portugal, a agência é a Abreu/ATPI.
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240 mil bilhetes vendidos em oito horas através da internet
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Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

21-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=11ab552

21 de Outubro de 2015, às 09:18
Cerca de 240 mil bilhetes para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 foram vendidos na
internet nas primeiras oito horas de vendas, na terça-feira, foi hoje anunciado.
O Comité Rio2016 colocou à venda na internet dois milhões de bilhetes, tendo sido vendidos 240 mil
entre as 10:00 e as 18:00 de terça-feira.
Na primeira hora foram vendidos mais de 120 mil bilhetes através do site
www.rio2016.com/ingressos e logo nos primeiros cinco minutos esgotaram as entradas para a
cerimónia de abertura.
A modalidade mais procurada foi o futebol, seguido do basquetebol e do vólei. Surgem depois o
andebol e o atletismo.
As vendas diretas de bilhetes vão continuar até o início da competição, em agosto de 2016.
Até lá, sessões e provas que esgotem podem voltar a ter bilhetes disponíveis: "Quando abrimos a
venda lá atrás, reservamos mais ou menos 700 mil ingressos em contingência em todas as arenas.
Com o tempo, começamos a entender melhor como cada uma seria construída e passamos a liberar
esse contingente", explicou Donovan Ferreti, da gestão de bilhetes do Rio2016, ao jornal Lance!.
Segundo Ferreti, podem também surgir mudanças associadas a lugares reservados para os meios de
comunicação social e à devolução, até dezembro, de bilhetes destinados a público estrangeiro e
patrocinadores.
No total, 7,5 milhões de bilhetes vão ser destinados para venda direta.
Nas duas primeiras fases de venda por sorteio, foram disponibilizados 4,5 milhões de bilhetes, mas
foram apenas vendidos 1,9 milhões.
Para os não-residentes no Brasil, a compra deverá ser feita a revendedores autorizados nos
respetivos países. No caso de Portugal, a agência é a Abreu/ATPI.
MYBA // MP
Lusa/fim
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Vendidos em oito horas 240 mil bilhetes para Jogos Olímpicos
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SIC Notícias Online

Data Publicação:

21-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=46d90381

08:43 21.10.2015
Cerca de 240 mil bilhetes para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 foram vendidos na
internet nas primeiras oito horas de vendas, na terça-feira, foi hoje anunciado.
O Comité Rio2016 colocou à venda na internet dois milhões de bilhetes, tendo sido vendidos 240 mil
entre as 10:00 e as 18:00 de terça-feira.
Na primeira hora foram vendidos mais de 120 mil bilhetes através do site
www.rio2016.com/ingressos e logo nos primeiros cinco minutos esgotaram as entradas para a
cerimónia de abertura.
A modalidade mais procurada foi o futebol, seguido do basquetebol e do vólei. Surgem depois o
andebol e o atletismo.
As vendas diretas de bilhetes vão continuar até o início da competição, em agosto de 2016.
Até lá, sessões e provas que esgotem podem voltar a ter bilhetes disponíveis: "Quando abrimos a
venda lá atrás, reservamos mais ou menos 700 mil ingressos em contingência em todas as arenas.
Com o tempo, começamos a entender melhor como cada uma seria construída e passamos a liberar
esse contingente", explicou Donovan Ferreti, da gestão de bilhetes do Rio2016, ao jornal Lance!.
Segundo Ferreti, podem também surgir mudanças associadas a lugares reservados para os meios de
comunicação social e à devolução, até dezembro, de bilhetes destinados a público estrangeiro e
patrocinadores.
No total, 7,5 milhões de bilhetes vão ser destinados para venda direta.
Nas duas primeiras fases de venda por sorteio, foram disponibilizados 4,5 milhões de bilhetes, mas
foram apenas vendidos 1,9 milhões.
Para os não-residentes no Brasil, a compra deverá ser feita a revendedores autorizados nos
respetivos países. No caso de Portugal, a agência é a Abreu/ATPI.
Lusa
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Sporting à procura de maior fôlego

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

21-10-2015

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

07:49 . Record
Por isso, a receção dos leões ao Sporting da Horta (hoje às 21h00, no Pav. Ginásio Sul, em Almada) é
de primordial importância em termos psicológicos, no jogo que conclui a 8.ª jornada do Campeonato...
Por a.r. - Record
O Sporting entrou muito forte no Campeonato, mas perdeu na receção ao favorito FCPorto e
comprometeu o 'fator casa' no playoff. E a Europa também foi madrasta, com a recente eliminação da
Taça EHF. Por isso, a receção dos leões ao Sporting da Horta (hoje às 21h00, no Pav. Ginásio Sul, em
Almada) é de primordial importância em termos psicológicos, no jogo que conclui a 8.ª jornada do
Campeonato."A derrota com o FCPorto foi um rude golpe e seria importante que o Sporting passasse
na EHF para se levantar. Espero que tudo se recomponha", considerou o treinador espanhol, Zupo
Equisoain, após eliminação dos leões este sábado frente aos dinamarqueses do Tvis Holstebro, em
Odivelas.Filipe Duque, técnico do Sp. Horta, quer contrariar, o favoritismo do adversário:"Temos de
defender bem e aguentar os 60 minutos."FCPorto no ResteloAinda antes da partida para Brest
(Bielorrússia), onde sábado jogam para a Champions, os dragões recebem hoje (21h00) o Belenenses
no Dragão Caixa, em jogo da 9.ª ronda.Jorge Silva frente a belgasCom a eliminação do Sporting,
Jorge Silva passou a ser o único português a jogar na Taça EHF. O lateral direito da equipa espanhola
do Helvetia Anaitasuna vai defrontar os campeões belgas do Hubo Initia Hasselt, em jogos agendados
para 21 ou 22 de novembro (1.ªmão na Bélgica) e 28 ou 29 do mesmo mês (2.ª mão), segundo ditou
o sorteio ontem realizado.
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Esposende reforça apoio ao desporto

MUNICÍPIO celebrou Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com 27 associações e clubes do concelho, com as federações e associações das modalidades. Investimento da autarquia chega aos 190 mil euros, mais 20 mil do que na época passada.
PROTOCOLOS
| Redacção |

O município de Esposende vai
reforçar o apoio aos clubes e associações desportivas do concelho na época 2015/2016, anunciou o presidente da câmara
municipal, Benjamim Pereira,
na cerimónia de assinatura dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com 27
associações e clubes do concelho e com as federações e associações de diversas modalidades, que teve lugar no passado
sábado, no Fórum Municipal
Rodrigues Sampaio, onde marcou igualmente presença o vereador do Desporto, Rui Pereira.
O programa de apoio ao associativismo desportivo, que tem
vindo a ser implementado nos
últimos anos, pretende regular,
de forma mais objectiva e adequada, o apoio aos clubes e associações com prática desportiva
regular, referiu Benjamim Pereira, realçando que, na presente
época, está em causa um investimento de 190 mil euros, mais 20
mil euros do que na época anterior, correspondendo a um aumento na ordem dos 10 por cen-

DR

DR

Autarquia liderada por Benjamin Pereira mantém aposta no desporto do concelho

Apoio financeiro do município é muito importante para as associações e clubes

to, um reforço justificado pelo
aumento do número de atletas,
de equipas e de modalidades
com prática federada.
Assim, a Câmara Municipal de
Esposende estabeleceu Contratos Programa com as associações de futebol, andebol e basquetebol de Braga, Associação
Distrital de Judo de Braga, Associação de Patinagem do Minho,
Associação de Ciclismo do Minho e com as federações portu-

Programa com a ACD ‘Os Apulienses’, a AD Esposende, o Clube Náutico de Fão, o CF Fão, o
HC Fão, a AJD Fintas, a ADRC
Fonte Boa, o Gandra FC, o
GCDR Gemeses, o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, o FC Marinhas, o DR Estrelas de Faro, o Centro de
Intervenção Cultural e Social de
Palmeira de Faro - Esposende
Surf Team, o Centro Social da
Juventude de Mar, a Rio Neiva -

guesas de canoagem e de taekwondo, Federação Nacional de
Karaté de Portugal e Federação
Portuguesa de Surf, que prevêem o pagamento das taxas de
filiação, inscrição, cartões e seguros dos atletas dos escalões de
formação.
Formalizando o apoio a conceder aos clubes e associações para a sua atividade regular, na
época desportiva 2015/2016, o
município estabeleceu Contratos

Associação de Defesa do Ambiente, a Associação Desportiva
Cultural e Social de Criaz, a UD
Vila Chã, o Forjães SC, o CS Juventude de Belinho, a Associação de Karaté de Apúlia, o Taekwondo Clube de Esposende, o
Clube Hípico do Norte, o Águias
Serpa Pinto, o Grupo Desportivo
de Apúlia, o Bushido Ak Esposende, a Associação Forum Esposendense - Centro de Surf de
Esposende e o Equivau.

+ mais
Nas várias modalidades, a
prática desportiva federada abrange cerca de 1500
atletas, a que se soma um
número muito significativo de crianças e jovens com
uma prática regular na
vertente de lazer, fazendo
do concelho uma referência nacional ao nível de
praticantes, salientou Benjamim Pereira, referindo
que a política desportiva
vai para além destes apoios,
abrangendo a requalificação e construção de infraestruturas desportivas, como
o Centro Náutico de Gemeses, estádios de Esposende
e Marinhas, Pavilhão de Fão,
sede da ARGO, Campo de
Apúlia e no Centro Náutico
da Associação Rio Neiva.
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§calendário

Fábio Vidrago: o único do
ABC/UMinho na selecção

5 a 7 de Novembro
Play-off do Grupo 4
em concentração
Eis o calendário do grupo 4 da fase
de qualificação europeia para o
play off do campeonato do mundo
de 2017.

PONTA ESQUERDAFábio Vidrago é, na convocatória da selecção nacional para o play-off do campeonato
do mundo de 2017, o único jogador do ABC/UMinho.

5 de Novembro
17h15 – Portugal-Estónia
19h40 – Israel-Geórgia

ANDEBOL

6 de Novembro
16h00 – Estónia-Israel
18h15 – Geórgia-Portugal

| Rui Serapicos |

Com o pivot Ricardo Pesqueira
a recuperar de uma cirurgia e o
lateral Nuno Grilo [geralmente
chamado] a não constar desta
vez entre os eleitos, de Braga só
o ponta esquerda Fábio Vidrago
vai dia 29 de Outubro para a
concentração em Rio Maior,
seguindo depois para Israel,
onde terá lugar em concentração
o play-off de apuramento ao
campeonato do mundo de andebol de 2017.
Portugal defronta, em Tel Aviv,
Estónia, Geórgia e Israel. Os 18
convocados de Rolando Freitas
foram dados a conhecer ontem.
O play-off só apura o vencedor
do grupo. “A Estónia terminou a
fase de qualificação 1 para o Europeu 2018 empatada com Geórgia, também nosso adversário
neste grupo e o Luxemburgo,
que viria a apurar-se”, comentou
o seleccionador nacional.
Rolando Freitas arescentou que
“é uma selecção que produziu
uma boa geração de jogadores
nascidos em 1988-89, que levam
muitos anos do principal campeonato alemão. Agora aparecem
também com jogadores mais
novos e com boas condições
atléticas, e que têm evoluído no
estrangeiro, em campeonatos

7 de Novembro
17h00 – Estónia-Geórgia
19h15 – Portugal-Israel

+ convocados
Guarda-redes
Ricardo Candeias (PontaultCombault), Alfredo Quintana
(FC Porto) e João Moniz (Águas
Santas)

DR

Bracarense Fábio VIdrago vai à selecção nacional

melhores. Evolui o seu conceito
de jogo, praticando agora um andebol mais rápido. Assenta a sua
defesa no sistema 6:0”.
Quanto à Geórgia, que Portugal defronta dia 6 de Novembro,
Rolando Freitas frisou que “é
uma selecção em evolução. Os
jogadores são muito possantes.
Alguns jogaram a final da Challenge Cup no ano passado, à
semelhança de outros que também jogam na Roménia”.
Para o selecionador, “esta saída

dos melhores para o estrangeiro
tem-se revelado decisiva para a
evolução da equipa. Foi uma seleção que jogou de igual para
igual com a Estónia e Luxemburgo, podendo situar-se no
mesmo nível do nosso outro adversário”. Referindo-se a Israel,
vincou que “é a selecção mais
cotada dostrês adversários e
conta com o factor casa. Colocada apenas quatro lugares abaixo
do nosso ranking (24/20), tem
uma equipa ‘muito diferente’

nos jogos em casa e fora, com
vantagem para os jogos em Israel, onde algumas selecções
têm deixado pontos e outras têm
passado dificuldades. Atente-se
a diferença de golos entre os jogos em casa (-4) e os jogos fora
(-24) nas três últimas qualificações”. Acresce que “mudou de
treinador e talvez de conceito.
Sabendo a origem de ambos os
técnicos, haverá maior incerteza
sobre em que sistema defensivo
vão assentar o seu jogo”.

Primeira linha
Gilberto Duarte (FC Porto),
Fábio Magalhães (Sporting),
Bosko Bjelanovic (Sporting),
Rui Silva (FC Porto), João
Ferraz (Wetzlar), Pedro Spínola
(Sporting) e Cláudio (Madeira
Sad).
Segunda linha
Fábio Vidrago (ABC/UMinho),
Pedro Solha (Sporting),
Pedro Portela (Sporting),
António Areia
(FC Porto), Carlos Siqueira
(Belenenses), Bruno Moreira
(Sporting) e Tiago Rocha
(Wisla Plock).
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Tropeção no “assalto” à liderança
Travão Vitória e empate no fim-de-semana não chegaram para que o São Bernardo alcançasse
a quarta vitória consecutiva e “pulasse” para o topo da classificação
RICARDO CARVALHAL

SÃO BERNARDO

24

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Ulisses Ribeiro (5), Leandro
Rodrigues (1), Daan Garcia (4), Diogo
Taboada (1), Rafael Marques (3) e Tiago
Portas (2) - sete inicial - Rui Silva, Tiago
Sousa (4), Rodrigo Gouveia (3), Luís
Santos, Diogo Batalha, Augusto Pereira
e João Oliveira (1).

MARÍTIMO

24

Treinador: Paulo Vieira.
Tiago Rodrigues; Luís Gama, Rodrigo
Sousa (12), Guilherme, Paulo Moura (1),
Nelson Silva (8) e Xavier Barradas (2) sete inicial- Márcio Abreu (1), André Correia, Francisco Silva e Pedro Rodrigues.
Pavilhão do São Bernardo, em
Aveiro.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Ramiro Silva e Mário
Coutinho (AA Aveiro).
Ao intervalo: 11-11.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Carlos Delgado
Depois de três vitórias consecutivas, duas delas obtidas na
condição de visitante (FC Porto
B e Fermentões) e a outra conseguida no último sábado, em

Rodrigo Gouveia só bateu Tiago Rodrigues por três vezes

casa, frente ao Boavista por esclarecedor 39-26, admitia-se
que o São Bernardo pudesse
somar, frente ao Marítimo, o
quarto triunfo seguido e com
ele ascender ao topo da classificação.
Mas não, acabou por tropeçar e esteve mesmo em muito
“maus lençóis”, nomeadamente a sete minutos do final,
quando tinha menos dois atle-

tas em campo devido a exclusões temporárias e numa altura em que se encontrava a
perder por três golos de diferença (16-19). O São Bernardo
ainda conseguiu estancar esse
momento, mas o espectro da
derrota pairou até dez segundos do final, momento em que
conseguiu o golo do empate.
Obviamente há razões que,
globalmente, explicam este

“tropeção” rumo à liderança.
Primeiro a excelente exibição
do guarda-redes do Marítimo.
Depois a incapacidade confrangedora e a inerente falta de
ideias/soluções mais adequadas nas opções defensivas,
facto que o lateral esquerdo
Rodrigo Sousa e o lateral direito Nelson Silva aproveitaram ao máximo, apontando
“só” à sua conta 20 (!) dos golos
do Marítimo.
Aconteceu também, em largos períodos, uma ânsia inusitadamente rápida na finalização, em detrimento da procura da melhor opção para rematar com êxito. Finalmente,
um outro contributo veio do
critério tecnicamente incompetente da equipa de arbitragem, ao não assinalar nenhum
livre de sete metros a favor do
São Bernardo (houve pelo menos três/quatro lances a merecerem ser sancionadas dessa
forma), contra sete (alguns
exagerados) assinalados em
favor do Marítimo. Tudo isto

RESULTADOS
2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/4.ª Jornada
Estarreja AC-S.Paio Oleiros 26-20
S. Bernardo-Boavista
36-29
FC Gaia-Fermentões
27-24
Xico Andebol-FC Porto B
27-28
Sanjoanense-São Mamede 31-32
Arsenal Devesa-Santo Tirso 26-27
Modicus-CS Maritimo
24-25
S. Bernardo-CS Marítimo 24-24*
* Jogo referente à 2.ª jornada
Santo Tirso
S. Bernardo
Arsenal Devesa
São Mamede
Estarreja AC
FC Gaia
FC Porto B
Boavista
Fermentões
S. Paio Oleiros
CS Marítimo
Modicus
Xico Andebol
Sanjoanense

J
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
4
4
4

V
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0

E
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

D GM-GS P
0 126-10812
0 140-11511
1 109-94 10
1 107-10210
0 86-75 9
0 79-72 9
2 116-116 8
3 104-125 6
3 117-122 6
3 90-99 6
0 49-48 5
4 98-113 4
4 98-113 4
4 104-121 4

Próxima Jornada
Estarreja AC-S. Bernardo, BoavistaFC Gaia, Fermentões-Modicus, FC
Porto B-Sanjoanense, S. MamedeArsenal Devesa, S. Paio Oleiros-Santo Tirso e CS Marítimo-Xico Andebol.

somado resultou num “tropeção” rumo à liderança da classificação. |

Página 19

ID: 61481914

20-10-2015

Tiragem: 5550

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,99 x 1,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

São Bernardo continua invicto
na 2.ª Divisão de Andebol P26
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Contratos programa assinados no passado sábado

DR

Esposende reforçou apoio
a clubes e associações desportivas

Presidente da Câmara de Esposende no uso da palavra

O

Federação Portuguesa de
Surf, que preveem o pagamento das taxas de filiação, inscrição, cartões e
seguros dos atletas dos escalões de formação.
Foram estabelecidos
contratos programa com
a ACD “Os Apulienses”,
AD Esposende, Náutico
de Fão, CF Fão, Hóquei
de Fão, AJD Fintas, ADRC
Fonte Boa, Gandra FC,
GCDR Gemeses, CSJU
Marinhas, FC Marinhas,
DR Estrelas de Faro, CICS
de Palmeira de Faro – Esposende Surf Team, Centro Social da Juventude de
Mar, Rio Neiva – Associação de Defesa do Ambiente, ADCS de Criaz, UD Vila
Chã, Forjães SC, CS Juventude de Belinho, Associação de Karaté de Apúlia,
Taekwondo de Esposende, Clube Hípico do Nor-

te, Águias Serpa Pinto, GD
Apúlia, Bushido Ak Esposende, Associação Forum
Esposendense – Centro
de Surf de Esposende e o
Equivau.
Benjamim Pereira, referiu que a política desportiva do Município vai
para além destes apoios,
abrangendo a requalificação e construção de infraestruturas desportivas.
A título de exemplo apontou algumas das mais recentes intervenções concretizadas pela Câmara,
nomeadamente no Centro Náutico de Gemeses,
Estádios de Esposende
e Marinhas, Pavilhão de
Fão, fazendo igualmente referência, entre outros, aos apoios concedidos para a realização de
obras na sede da ARGO,
Campo de Jogos de Apú-

DR

Município de Esposende vai reforçar
o apoio aos clubes
e associações desportivas do concelho na
época 2015/16, anunciou
o presidente da Câmara
Municipal, Benjamim Pereira, durante a cerimónia
de assinatura dos contratos programa de desenvolvimento desportivo
com 27 Associações e Clubes do concelho e com as
Federações e Associações
de diversas modalidades,
que teve lugar no passado
sábado, no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio.
O autarca lembrou que
está em causa um investimento de 190 mil euros,
mais 20 mil euros do que
na época anterior, correspondendo a um aumento na ordem dos 10%, um
reforço justificado pelo
aumento do número de
atletas, de equipas e de
modalidades com prática federada.
A Câmara Municipal
estabeleceu contratos programa com as Associações de Futebol, Andebol
e Basquetebol de Braga,
Associação Distrital de Judo de Braga, Associação
de Patinagem do Minho,
Associação de Ciclismo do
Minho e com as Federações Portuguesas de Canoagem e de Taekwondo, Federação Nacional
de Karaté de Portugal e

lia e no Centro Náutico
da Associação Rio Neiva.
A terminar a sua intervenção, o presidente expressou palavras de
reconhecimento e de incentivo aos clubes e atletas, bem como aos dirigentes desportivos que
dispõem do seu tempo
em prol do associativismo desportivo.
Marcaram presença na
cerimónia os presidentes
da Associação de Futebol
de Braga (Manuel Machado), Associação de Patinagem do Minho (Licínio
Santos), Associação de Andebol de Braga (Manuel
Moreira), da Associação
Distrital de Judo de Braga ( Júlio César Neto), da
Federação Portuguesa de
Canoagem (Vítor Félix) e
da Associação de Basquetebol de Braga (Fernando
Monteiro), enquanto pela Associação de Ciclismo
do Minho esteve presente
o diretor Armando Sousa.
Presente na cerimónia
esteve também o Diretor
Regional Norte do IPDJ,
Manuel Barros, felicitou
também o Município pela
aposta no plano desportivo, seja ao nível do apoio
aos clubes e atletas, seja ao
nível da construção e requalificação de infraestruturas, bem como no que
diz respeito à realização
de eventos, que têm dado
visibilidade a Esposende.

Alguns dos presentes na cerimónia
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ANDEBOL

Fábio Vidrago (ABC)
na seleção nacional
O atleta Fábio Vidrago é o único representante do ABC na seleção nacional de andebol tendo em vista os jogos com Israel, Estónia e Geórgia, de qualificação para o play-off do mundial.
Na convocatória divulgada por Rolando Freitas,
destaque para as estreias do guarda-redes João
Moniz (Águas Santas) e do ‘pivot’ Carlos Siqueira (Belenenses).
Para marcar presença na fase final do campeonato do mundo, que se vai disputar em França,
em 2017, Portugal terá de passar a fase de qualificação, para depois disputar o derradeiro ‘play-off’, mas, mesmo sendo cabeça de série na fase
de qualificação, o treinador português rejeitou o
favoritismo. Portugal vai defrontar entre 5 e 7 de
novembro as seleções de Israel,
Geórgia e Estónia.
Os convocados:
Guarda-Redes: Ricardo Candeias (Pontault-Combault/Fra), Alfredo Quintana (FC Porto) e
João Moniz (Águas Santas).
Pivots: Tiago Rocha (Wisla
Plock/Pol), Carlos Siqueira (Belenenses) e Bruno Moreira (Sporting).
Laterais: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães, Pedro Spínola e Bosko Bjelanovic (Sporting), João Ferraz (Wetzlar/Ale) e Cláudio Pedroso (Madeira SAD).
Centrais: Rui Silva e Nuno Roque (FC Porto).
Pontas: Fábio Antunes (ABC), Pedro Solha e Pedro Portela (Sporting) e António Areia (FC Porto).
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ABC
FÁBIO VIDRAGO
NA
SELEÇÃO NACIONAL
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ANDEBOL
Cláudio Pedroso
na seleção A
O jogador Cláudio Pedroso,
do Madeira SAD, integra a convocatória do selecionador nacional Rolando Freitas para os
jogos de Portugal com Israel,
Estónia e Geórgia, de qualificação para o “play-off” do mundial de 2017 que se realiza em
França. Portugal vai defrontar
entre 5 e 7 de novembro as seleções de Israel, Geórgia e Estónia, adversários que já estão
identificados pelo técnico luso,
mas que não retiram a confiança para “fazer uma boa
qualificação, de modo a seguir
para a fase seguinte”.
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Duplo triunfo vitoriano
no andebol nacional de formação

A

s equipas de juvenis e de juniores
do Vitória saíram a
triunfar, nos respectivos
jogos em que intervieram,
este ﬁm-de-semana.
No pavilhão Antoine Velge, a dupla jornada vitoriana
começou com a entrada em
campo, no sábado, da formação de juvenis. Frente ao Ginásio do Sul, numa partida
sempre emotiva e rotulada
de dérbi regional, que contou

 ANDGERAÇÕES 

Os jogadores da equipa juniores mostraram garra sadina

para a 4ª jornada da 1ª fase
– Zona 4 do campeonato na-

cional da I divisão, a equipa
‘verde e branca’ impôs-se por

um apertado 23-22.
Perante este desfecho, os
juvenis sadinos seguem, só
com vitórias, no 3º lugar da
classiﬁcação, com 9 pontos,
mas menos um jogo.
No domingo, foi a vez
dos juniores actuarem no
recinto vitoriano e, perante
o CDE Camões, arrancaram
um triunfo, por 25-24, obtido de forma aguerrida, no
jogo referente à 2ª ronda do
nacional da II divisão.
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Andebol Feminino

C0légio de Gaia é líder
isolado do campeonato

Quatro jogos, quatro vitórias. É com este registo que a
equipa de andebol Colégio de Gaia/Toyota vai receber,
hoje, às 18 horas, o Clube de Andebol de Leça da
Palmeira, em encontro da quinta jornada da 1ª divisão de
seniores femininos. A formação gaiense lidera com 12
pontos, mais dois do que o Alavarium, equipa de Aveiro.
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Três escalões vitoriosos
em fim de semana de andebol
Quatro equipas do Clube de Andebol da
Póvoa voltaram a entrar em campo no
fim de semana, em que apenas a equipa
sénior não conquistou a vitória. Juniores,
Juvenis e Infantis amealharam pontos
nos seus encontros.

Tiragem: 3000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,37 x 4,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

A equipa sénior continua sem conseguir vencer. Desta vez perdeu em casa
por 19-28 frente ao Gondomar. Já os
Juniores foram a casa do Modicus vencer por um confortável 53-20, enquanto
os Juvenis marcaram 38 golos em casa
na vitória contra o Modicus, que conseguiu marcar 21 golos. Os Infantis vencerem o Padroense, na sua casa, por 10-40.

Página 29

A30

ID: 61423346

14-10-2015

Tiragem: 14500

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,54 x 11,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Três
aguedenses
na seleção A
feminina
MÓNICA SOARES (1
golo), Sandra Santiago (1
golo) e Soraia Fernandes
alinharam na derrota de
Portugal com a Dinamarca (21-26), em Pinhel, em
jogo de apuramento para
o campeonato europeu feminino, seleção A.
Portugal já tinha perdido
com a Rússia, por 19-39, em
Rostov, pelo que o jogo com
as dinamarquesas foi o segundo da qualificação. A 3ª
jornada será disputada a 9 ou
10 de março, com Portugal
a receber a Turquia.
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ID: 61423346

14-10-2015

Tiragem: 14500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,46 x 4,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

MÓNICA, SANDRA
E SORAIA: TRÊS
AGUEDENSES NA
SELEÇÃO A DE ANDEBOL
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A32

ID: 61423224

14-10-2015

Tiragem: 14500

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 4,25 x 11,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Juvenis
do Pateira
estreiam-se
a vencer
OS JUVENIS do CD
Pateira estrearam-se a
vencer no nacional da 1ª
divisão, à 3ª jornada, na
receção ao Cister (29-27).
Alinharam e marcaram:
Bernardo Bem (8), Pedro
Saraiva (8), João Alves (1),
João Gaspar, João Almeida, Diogo Martins (8),
Bruno Esteves (2), Diogo
Jesus, Cristiano Nogueira
(1), Bruno Melo, Miguel
Morais (1) e Rafael Vitória. Sábado (16h) jogam
em Benavente.
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