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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 21,33 x 22,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701743 14-09-2014
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A2

Resultados da 2.ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f38f071

/

 
O campeão FC Porto recebeu e venceu (33-21) a formação do Belenenses, seguindo na liderança do
campeonato de andebol a par do Sporting, que também ganhou este sábado ao Benfica.
Resultados:
Sábado:
Sporting - Benfica, 28-21
Xico Andebol - Passos Manuel, 27-41
FC Porto -- Belenenses, 33-21
Santo Tirso - ABC/UMinho, 25-39
Maia-ISMAI - Águas Santas, 24-23
Madeira SAD - Sporting da Horta, 32-30
 Classificação:
 1. FC Porto 2 jogos/ 6 pontos
 2. Sporting 2 / 6
 3. Madeira SAD 2 / 6
 4. ABC/UMinho 2 / 5
 5. P.Manuel 2 / 4
 6. Benfica 2 / 4
 7. Maia-ISMAI 1 / 3
 8. Águas Santas 2 / 3
 9. Belenenses 2 / 2
10. Xico 2 / 2
11. Santo Tirso 2 / 2
12. Sp. Horta 1 / 1
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A3

  Tiragem: 150542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 11,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701136 14-09-2014
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A4

Nacional Andebol: Sporting vence Benfica e iguala FC Porto na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f612741b

/

 
HOJE Ã s 00:24
 
 O Sporting juntou-se, este sábado, ao FC Porto na liderança do Campeonato Nacional de Andebol,
após vencer, em jogo da 2.ª jornada da prova, o rival Benfica, por 28-21.
 
 Resultados da 2ª jornada da liga de andebol:
 
 Este sábado:
 
 Sporting-Benfica, 28-21
 
 Xico Andebol-Passos Manuel, 27-41
 
 FC Porto-Belenenses, 33-21
 
 Santo Tirso-ABC/UMinho, 25-39
 
 Maia ISMAI-Águas Santas, 24-23
 
 Madeira SAD-Sporting da Horta, 22:00 (horas de lisboa, inversão)
 
 Classificação dos cinco primeiros:
 
 Sporting e FC Porto, 6 pontos
 
 ABC/UMinho, 5
 
 Passos Manuel e Benfica, 4.
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A5

  Tiragem: 46756

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,27 x 30,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701758 14-09-2014
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A6

  Tiragem: 46756

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 27,72 x 23,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 55701748 14-09-2014
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  Tiragem: 46756

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 9,37 x 22,70 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55701748 14-09-2014
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A8

  Tiragem: 46756

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 27,04 x 8,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701751 14-09-2014
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A9

  Tiragem: 46756

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,35 x 7,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701765 14-09-2014
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A10

  Tiragem: 87629

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 9,17 x 19,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701115 14-09-2014
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A11

Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting bate Benfica e lidera com o FC Porto |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4225eb9b

/

 
Resultados da 2ª jornada da liga de andebol: Este sábado: Sporting-Benfica, 28-21 Xico Andebol-
Passos Manuel, 27-41 FC Porto-Belenenses, 33-21 Santo Tirso-ABC/UMinho, 25-39 Maia ISMAI-Águas
Santas, 24-23 Madeira SAD-Sporting da Horta, 22:00 (horas de lisboa, inversão) Classificação (5
primeiros): Sporting e FC Porto, 6 pontos; ABC/UMinho, 5; Passos Manuel e Benfica, 4.
 
 há 1 hora
 
 

Página 11



A12

  Tiragem: 35060

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 12,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55700553 14-09-2014

Andebol

Sporting vence 
Benfica no primeiro 
derby da época
O Sporting venceu na 
recepção ao Benfica, 
por 28-21, no jogo mais 
importante da 2.ª jornada 
do campeonato de andebol. 
Em Almada, os “leões”, que 
já tinham derrotado o rival 
na pré-época, no Torneio de 
São Mateus, chegaram ao 
intervalo já a vencer por 17-12, 
e confirmaram a vantagem 
na segunda metade. O 
sportinguista Pedro Solha 
destacou-se com dez golos, 
seguido do cubano Frankis 
Carol, com cinco. António 
Areia, autor de quatro golos, 
foi o mais concretizador do 
Benfica. Sporting e FC Porto, 
que derrotou em casa o 
Belenenses (33-21), somam 
duas vitórias em dois jogos. 
Ricardo Moreira e o brasileiro 
Wesley Freitas, ambos do 
FC Porto, foram os melhores 
marcadores, com sete golos.
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A13

  Tiragem: 100283

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,14 x 33,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701774 14-09-2014
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A14

  Tiragem: 100283

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,43 x 15,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701783 14-09-2014
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A15

  Tiragem: 100283

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 6,29 x 35,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55701787 14-09-2014
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A16

Sporting vence derby no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98f3eabe

/

 
14-09-2014 01:11
 
 Há três equipas com duas vitórias: FC Porto, Sporting e Madeira SAD.
 
 O Sporting venceu o Benfica (28-21) na segunda jornada do campeonato nacional de andebol.
 
 Destaque para o leão Pedro Solha, autor de 10 golos, e para a exibição do guarda-redes do Sporting,
Ricardo Candeias, ex-Benfica, com um punhado de defesas fundamentais.
 
 Resultados:
 
 Sporting 28-21 Benfica
 
 Xico Andebol 27-41 Passos Manuel
 
 FC Porto 33-21 Belenenses
 
 Santo Tirso 25-39 ABC
 
 Maia 24-23 Águas Santas
 
 Madeira SAD 32-29 Sporting Horta
 
 Jogo em atraso
 
 Sporting Horta - Maia, da 1ª Jornada no dia 20-9 às 21h
 
 Classificação
 
 1 - FC Porto 6 pontos
 
 2 - Sporting 6
 
 3 - Madeira SAD 6
 
 4 - ABC 5
 
 5 - Passos Manuel 4
 
 6 - Benfica 4
 
 7 - Maia 3 (- 1 jogo)
 
 8 - Águas Santas 3
 
 9 - Belenenses 2
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 10-Xico Andebol 2
 
 11-Santo Tirso 2
 
 12-Sporting Horta 0 (- 1 jogo)
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A18

  Tiragem: 4662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 25,28 x 22,31 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 55695118 13-09-2014

Página 18



  Tiragem: 4662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,11 x 2,98 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55695118 13-09-2014
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A20

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 10,73 x 16,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55694115 13-09-2014
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A21

Sporting vence (28-21) derby com o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d0f075

/

 
O Sporting derrotou (28-21) este sábado, no pavilhão do Ginásio do Sul, o seu grande rival Benfica,
em partida referente à segunda jornada do campeonato de andebol.
Os leões conquistam a segunda vitória na prova, e continuam a mostrar que estão em boa forma
neste arranque da nova época.
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A22

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 22,09 x 19,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55695562 13-09-2014

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

É uma equipa do ABC/UMinho
muito limitada a que hoje se des-
loca a Santo Tirso para defrontar
o Ginásio local, na segunda jor-
nada do Campeonato Nacional
da I Divisão. Às lesões, ainda
em recuperação, de Nuno Rebe-
lo e Hugo Rocha, junta-se a au-
sência, que vai ser longa (dois a
três meses), de Ricardo Pesquei-
ra, que se lesionou no último jo-
go, contra o Águas Santas.

A estes juntam-se ainda Eduar-
do Salgado e David Tavares,
dois jogadores que se juntaram à
equipa mais tarde e, como tal,
estão mais atrasados na sua pre-
paração.

No entanto, estas contrarieda-
des, apesar de limitarem muito a
equipa e as escolhas de Carlos
Resende, não são, no entanto,
impeditivas da equipa academis-
ta lutar pelo triunfo neste jogo,
segundo a opinião do treinador.

“Temos muitas limitações para

este jogo. Não podemos contar
com três jogadores importantes
e influentes nas nossas mano-
bras e além disso temos mais
dois atletas que não estão ainda

na sua melhor forma. De qual-
quer maneira, vamos lutar pela
vitória neste jogo, depois do em-
pate que obtivemos na primeira
jornada”, considerou o técnico,

apesar de admitir que não vai ser
um jogo fácil: “obviamente que,
com todas estas contrariedades,
não vai ser fácil defrontar o Gi-
násio de Santo Tirso, uma equi-
pa que, frente a nós, nada tem a
perder”.

A receita para este jogo, segun-
do Carlos Resende, passa por os
jogadores academistas se apre-
sentarem em campo completa-
mente concentrados e a jogar o
melhor que sabem. “Para conse-
guirmos um bom resultado nesta
partida vamos ter que estar mui-
to concentrados, porque não é
um jogo fácil. Teremos que estar
no nosso melhor e os jogadores
não podem ter faltas de concen-
tração. Só assim conseguiremos
realmente ultrapassar e fazer es-
quecer as contrariedades que te-
mos neste momento”, finalizou
o treinador.

O ABC/UMinho joga esta tar-
de em casa do Ginásio de Santo
Tirso, numa partida que tem o
seu início agendado para as
18.30 horas.

“Motivados para vencer apesar
das limitações que temos”
EM BUSCA DO TRIUNFO, o ABC/UMinho joga esta tarde em Santo Tirso, em busca da vitória depois
do empate na primeira jornada. Equipa está muito limitada, mas Carlos Resende acredita no triunfo.

DR

Carlos Resende lamenta as lesões, mas quer a vitória em Santo Tirso
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A23

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 13,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55695564 13-09-2014

§andebol

Jogos e árbitros
Nomeados para a
segunda jornada
Vânia Sá e Marta Sá arbitram en-
contro entre Ginásio Santo Tirso
e ABC/UMinho. Tendo em vista o
ajuizar dos jogos da segunda jor-
nada do Campeonato Nacional
de Andebol da I Divisão, a Fede-
ração Portuguesa de Andebol
nomeou as seguintes duplas de
arbitragem, para as partidas que
se disputam hoje, a partir das 17
horas:
17 h. - Sporting CP-SL Benfica
(Eurico Nicolau/Ivan Caçador)
18 h. Xico Andebol-P. Manuel
(Daniel Martins/Roberto Martins)
18 h. FC Porto-Belenenses
(Mário Coutinho/Ramiro Silva)
18.30 h. G. St. Tirso-ABC/UMinho
(Vânia Sá/Marta Sá)
19 h. - ISMAI-Águas Santas
(N. Francisco/F. Rodrigues)
21 h. - Madeira SAD-Sp. Horta
(Tiago Monteiro/António Trinca).
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A24

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 28,55 x 34,17 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 55695169 13-09-2014
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 6,33 x 2,96 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55695169 13-09-2014
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A26

  Tiragem: 11621

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 11,36 x 14,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55695618 13-09-2014
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A27

Sporting vence Benfica no dérbi de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b30bd2a2

/

 
Andebol
 
 Primeiro dérbi da temporada terminou com um tranquilo triunfo do Sporting, por 28-21.
 
 O Sporting venceu neste sábado o Benfica, por 28-21, em jogo da segunda jornada do campeonato
nacional de andebol, em que se destacaram o ponta esquerdo Pedro Spínola e o guarda-redes Ricardo
Candeias.
 
 O atacante com 10 tentos na conta pessoal e o guardião, com 22 defesas, fizeram a diferença e
claramente deram os três pontos aos comandados de Frederico Silva.
 
 Os "leões", melhores a defender, tomaram conta do encontro logo nos minutos iniciais e rapidamente
se colocaram em vantagem (aos três minutos venciam por 4-1) perante um Benfica que procurava
assumir as rédeas do encontro, mas que não conseguia penetrar na área do Sporting.
 
 O treinador das "águias", Mariano Ortega, teve de recorrer a um desconto de tempo para reorganizar
a equipa de forma a deixar de ser surpreendida nas ações ofensivas leoninas, contudo não foi
suficiente para anular a superioridade adversária, já que o Sporting manteve-se na frente do marcador
até ao intervalo, graças não só às defesas do guarda-redes Candeias, como também por culpa do
"tridente" Pedro Solha, Pedro Spínola e Bosco Bjelanovic, assentes no "municiador" Rui Silva.
 
 No segundo tempo, Carlos Carneiro e Elledy Semedo bem tentaram remar contra a maré, tal como o
fizeram no primeiro tempo, mas não tiveram o apoio necessário para conseguir diluir os seis golos de
vantagem que o Sporting trazia do primeiro tempo.
 
por Agência Lusa, publicado por J.R.
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A28

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 17,07 x 9,97 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 55693031 13-09-2014

ABC/UMinho procura primeira 
vitória hoje em Santo Tirso

Depois da estreia pouco 
feliz no campeonato nacio-
nal, com um empate dian-
te do Águas Santas, o Li-
berty/ABC/UMinho volta 
a jogar fora de portas à 
procura da primeira vitó-
ria na competição. 

A partida referente à se-
gunda jornada é com o GC 
Santo Tirso e está agenda-
da para as 18h30, no Pa-
vilhão Municipal de San-
to Tirso. Além de ser uma 

equipa claramente inferior, 
os comandados de Carlos 
Resende querem retificar 
o resultado e a exibição 
na Maia. Numa época em 
que toda a estrutura assu-
miu a luta pelo título, não 
se pode desperdiçar estes 
pontos. Eis os outros jogos 
da ronda: Xico Andebol-Pa-
ços Manuel; Sporting-Ben-
fica; FC Porto-Belenenses; 
Ismai-Águas Santas; e Ma-
deira SAD-SC Horta. Atletas do ABC/UMinho em busca do primeiro triunfo na prova

FRANCISCO DE ASSIS
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 8,40 x 0,92 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55693031 13-09-2014

• ABC desloca-se a Santo Tirso
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 27,04 x 31,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55692995 13-09-2014

Arsenal da Devesa estreia-se 
em S. João da Madeira

LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal da Devesa An-
debol faz hoje a sua es-
treia no campeonato na-
cional da II Divisão, no 
pavilhão da AD Sanjoa-
nense, em partida refe-
rente à 1.ª ronda da Zona 
Norte (1.ª fase).

Depois de uma época co-
roada de glória, com um 
feito inédito alcançado no 
andebol nacional com o 
título de campeão invicto 

na III Divisão o conjunto 
bracarense, orientado por 
Rui Ferreira, vai procurar 
arrancar da melhor forma 
possível em 2014/15, agora 
num patamar acima.

«Vamos defrontar uma 
equipa que é muito forte 
em termos atléticos. Tem 
jogadores de elevada es-
tatura, são bons a defen-
der e muito rápidos», dis-
se o técnico do Arsenal da 
Devesa.

Rui Ferreira salientou 

que a sua equipa amadu-
receu bastante na última 
temporada, o que será im-
portante para enfrentar 
este campeonato longo e 
bastante exigente.

«O plantel dá garantias 
para fazer uma tempora-
da positiva», sublinhou o 
técnico do clube bracaren-
se, que aponta como me-
tas iniciais uma posição 
entre o quinto e sexto lu-
gar para o ano de estreia 
na II Divisão.

Um outro pormenor a 
suscitar curiosidade é que 
o Arsenal da Devesa conti-
nua invicto no que diz res-
peito a jogos dos campeo-
natos nacionais. A equipa 
arsenalista sagrou-se cam-
peã nacional da III Divisão 
sem consentir uma única 
derrota e agora vai tentar 
prolongar o seu estado de 
invencibilidade em S. João 
da Madeira, naquele que 
será um duro teste.

DM

CAMPEÃO INVICTO DE ANDEBOL (III DIVISÃO) DEFRONTA SANJOANENSE NO ARRANQUE DA II DIVISÃO

Equipa de andebol do Arsenal da Devesa aspira a uma boa temporada na II Divisão

Golo a golo e jogo a jogo. É esta a filosofia que o 
técnico Rui Ferreira está a impor nesta temporada para 
os seus jogadores para atacar o campeonato nacional 
da II Divisão.

Num campeonato novo e mais exigente, a meta ini-
cialmente estabelecida passa por tentar uma posição 
entre o quinto e o sexto lugar. 

O grosso do plantel da época passada foi mantido e 
os reforços assegurados dão garantias ao treinador para 
fazer temporada positiva, onde o Arsenal da Devesa é 
ainda um desconhecido para muitos no campeonato 
nacional da II Divisão.

Golo a golo e jogo a jogo

Arsenal da 
Devesa Andebol quer dar continuida-de ao bom desempe-nho do ano

passado

Rui Ferreira, técnico do Arsenal da Devesa

DM
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FC Porto vence Belenenses - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=adc7dee2

/

 
Dragões bateram azuis do Restelo em casa, na segunda jornada do campeonato.
 
 O FC Porto venceu o Belenenses por 33-21 em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de
andebol.
 
 O campeonato é liderado pelo Sporting.
 
 A próxima jornada disputa-se a 27 de setembro, com os seguintes encontros: Benfica - Santo Tirso ,
ABC - ISMAI, Águas Santas - Madeira SAD , Belenenses - Xico Andebol, Passos Manuel - Sporting ,
Sporting da Horta - FC Porto
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Sporting vence Benfica - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65f6b14e

/

 
Formação leonina levou a melhor no dérbi lisboeta, disputado na tarde deste sábado no pavilhão do
Ginásio do Sul.
 
 O Sporting venceu o Benfica por 28-21 o jogo da segunda jornada do campeonato nacional de
andebol.
 
 Foi a segunda vitória da equipa leonina no arranque da época 2014/15.
 
 
O Sporting venceu o Benfica por 28-21, em jogo da segunda jornada do Campeonato Nacional de
andebol, em que se destacaram o lateral-esquerdo Pedro Spínola e o guarda-redes Ricardo Candeias.
 
O meias-distância, com 10 golos na conta pessoal, e o guardião, com 22 defesas, fizeram a diferença
e deram os três pontos ao Sporting.
 
Os leões, melhores a defender, tomaram conta do encontro logo nos minutos iniciais e rapidamente se
colocaram em vantagem (aos três minutos venciam por 4-1) perante um Benfica que procurava
assumir as rédeas do encontro, mas que não conseguia penetrar na área do Sporting.
 
O treinador das águias, Mariano Ortega, teve de recorrer a um desconto de tempo para reorganizar a
equipa de forma a deixar de ser surpreendida nas ações ofensivas leoninas, contudo não foi suficiente
para anular a superioridade adversária, já que o Sporting manteve-se na frente do marcador até ao
intervalo, graças não só às defesas do guarda-redes Candeias, como também por culpa do trio Pedro
Solha, Pedro Spínola e Bosco Bjelanovic, assentes em Rui Silva.
 
No segundo tempo, Carlos Carneiro e Elledy Semedo tentaram remar contra a maré, tal como o
fizeram no primeiro tempo, mas não tiveram o apoio necessário para conseguir diluir os seis golos de
vantagem que o Sporting trazia do primeiro tempo.
 
Jogo realizado no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada.
 
Sporting - Benfica, 28-21.
 
Ao intervalo: 18-12.
 
Sob arbitragem da dupla formada por Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam e
marcaram:
 
Sporting (28): Ricardo Candeias e Ricardo Correia (gr), Pedro Portela (3), Bruno Moreira (1), Frankis
Carol (5), Rui Silva (3), Pedro Solha (10), Fábio Magalhães (2), Bosco Bjelanovic, Sérgio Barros e
Pedro Spínola (4).
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FUTEBOL • I Liga, 4.ª jornada: Moreirense – Rio Ave às 16:00
(SportTV1), árbitro: Jorge Tavares; Arouca – SC Braga, às 18:00
(SportTV1), árbitro: Pedro Proença; Sporting – Belenenses, às
20.15 horas (SportTV1), árbitro: Cosme Machado. • II Liga, 6.ª jor-
nada: União da Madeira - Guimarães B, às 16:00 no Centro Des-
portivo da Madeira, na Ribeira Brava; Marítimo B - Beira Mar, às
16:00 no Estádio de Machico. • Liga Espanhola, 3.ª jornada: Bar-
celona - Atlético de Bilbao, às 15:00 (SportTV2) e Real Madrid -
Atlético de Madrid, às 19:00 (SportTV2). • Treino do Marítimo, às
10:00 em Santo António, seguido de conferência de imprensa. •
Treino do Nacional, às 10:00 na Choupana, seguido de conferên-
cia de imprensa. Viagem para Lisboa às 14:25. • 1.ª Divisão de
Juniores, 6.ª Jornada: Nacional-Sacanenense, às 16h00 no Cris-
tiano Ronaldo Campus Futebol, na Choupana.
AUTOMOBILISMO • Rali Municípios de Câmara de Lobos e
Funchal, 6.ª prova do "regional", com classificativas nos Terreiros
(2), Câmara de Lobos (2) e Palheiro Ferreiro (2) e Poiso (2).
ANDEBOL • Campeonato Nacional da I Divisão masculina, 2.ª
jornada: Madeira SAD-Sporting da Horta, às 21h00 nos Açores. •
Campeonato Nacional da II Divisão masculina, Zona Norte, 1.ª
jornada: Marítimo - FC Porto B, às 15h00 no Pavilhão do Marí-
timo, em Santo António. • Campeonato Nacional da I Divisão fe-
minina, 1.ª jornada: Madeira SAD-Sports Madeira, às 19h00 no
Pavilhão do Funchal.
GOLFE • Torneio Regata Canárias-Madeira no percurso Ma-
chico-Desertas do Clube de Golf Santo da Serra, pelas 09:00.
VELA • Entrega de prémios da 18.ª Regata Canárias-Madeira,
pelas 20 horas, na sede do CNF, com Jaime Freitas, secretário re-
gional da Educação e Recursos Humanos. • Velejador João Ro-
drigues disputa classe RS:X no Campeonato do Mundo Classes
Olímpicas ISAF que se realiza em Santander até dia 21.
ORIENTAÇÃO • Madeirenses em prova pontuável para a Taça
de Portugal de Orientação Pedestre, com o Troféu de Orientação
do Minho, em Paredes de Coura, até amanhã.
CURSO • Inscrições para Curso de Treinadores de Futebol de de
Futsal – UEFA BASIC e Raízes – Níveis 1 e 2, até dia 30.
CICLISMO • Volta a Espanha em bicicleta, até amanhã.
MUAY THAI • O madeirense António Faria em Inglaterra no Mun-
dial K1 Sénior, até hoje.
TRIAL • Inscrições para a 3.ª prova do Camp. Regional de Trial
Resistência Madeira 2014, a ter lugar no Porto Moniz.
DIVERSOS • O Clube Desportivo do Arco de São Jorge (San-
tana) realiza "Arco Divertido", para crianças dos sete aos 14
anos, até hoje, com Jogos Tradicionais no Polidesportivo da lo-
calidade. • 2.ª Fase do Campo de Férias “Garras”, pelo CS Marí-
timo, até terça-feira.
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Sporting derrota Benfica em Almada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67f3f531

/

 
LEÕES VENCEM POR 28-21 NA 2.ª JORNADA
 
 , 13 setembro de 201418:32
 
 O Sporting derrotou o Benfica por 28-21, em partida da 2.ª jornada do campeonato nacional de
andebol, disputada este sábado no Pavilhão Ginásio do Sul, em Almada.
 
 A grande figura da partida foi Pedro Solha, autor de dez golos, ao passo que Ricardo Candeias brilhou
na baliza, com várias defesas de grande qualidade.
 
 Os leões passam assim a somar 6 pontos, ao passo que as águias seguem com 3.
 
 Consulte os resultados e a classificação.
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Portela e Candeias "dão" triunfo ao Sporting frente ao Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fea41b61

/

 
13 Set, 2014, 20:57
 
 O Sporting venceu este sábado o Benfica por 28-21, em jogo da segunda jornada do campeonato
nacional de andebol, em que se destacaram o ponta esquerdo Pedro Spínola e o guarda-redes Ricardo
Candeias.
 
 O atacante com 10 tentos na conta pessoal e o guardião, com 22 defesas, fizeram a diferença e
claramente deram os três pontos aos comandados de Frederico Silva.
 
 Os "leões", melhores a defender, tomaram conta do encontro logo nos minutos iniciais e rapidamente
se colocaram em vantagem (aos três minutos venciam por 4-1) perante um Benfica que procurava
assumir as rédeas do encontro, mas que não conseguia penetrar na área do Sporting.
 
 O treinador das "águias", Mariano Ortega, teve de recorrer a um desconto de tempo para reorganizar
a equipa de forma a deixar de ser surpreendida nas ações ofensivas leoninas, contudo não foi
suficiente para anular a superioridade adversária, já que o Sporting manteve-se na frente do marcador
até ao intervalo, graças não só às defesas do guarda-redes Candeias, como também por culpa
 
 do "tridente" Pedro Solha, Pedro Spínola e Bosco Bjelanovic, assentes no "municiador" Rui Silva.
 
 No segundo tempo, Carlos Carneiro e Elledy Semedo bem tentaram remar contra a maré, tal como o
fizeram no primeiro tempo, mas não tiveram o apoio necessário para conseguir diluir os seis golos de
vantagem que o Sporting trazia do primeiro tempo.
 
Carlos Barros
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Sporting vence dérbi com o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c165f8b

/

 
13-09-2014 21:26
 
 Leões recebera os encarnados no pavilhão do Ginásio do Sul em Almada.
 
 O técnico de andebol do Sporting dá indicações aos seus jogadores
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting venceu este sábado o Benfica por 28-21, em jogo da segunda jornada do campeonato
nacional de andebol, em que se destacaram o ponta esquerdo Pedro Spínola e o guarda-redes Ricardo
Candeias.
 
 O atacante com 10 tentos na conta pessoal e o guardião, com 22 defesas, fizeram a diferença e
claramente deram os três pontos aos comandados de Frederico Silva.
 
 Os "leões", melhores a defender, tomaram conta do encontro logo nos minutos iniciais e rapidamente
se colocaram em vantagem (aos três minutos venciam por 4-1) perante um Benfica que procurava
assumir as rédeas do encontro, mas que não conseguia penetrar na área do Sporting.
 
 O treinador das "águias", Mariano Ortega, teve de recorrer a um desconto de tempo para reorganizar
a equipa de forma a deixar de ser surpreendida nas ações ofensivas leoninas, contudo não foi
suficiente para anular a superioridade adversária, já que o Sporting manteve-se na frente do marcador
até ao intervalo, graças não só às defesas do guarda-redes Candeias, como também por culpa do
"tridente" Pedro Solha, Pedro Spínola e Bosco Bjelanovic, assentes no "municiador" Rui Silva.
 
 No segundo tempo, Carlos Carneiro e Elledy Semedo bem tentaram remar contra a maré, tal como o
fizeram no primeiro tempo, mas não tiveram o apoio necessário para conseguir diluir os seis golos de
vantagem que o Sporting trazia do primeiro tempo.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Depois de uma brilhante tempo-
rada de estreia no Campeonato
Nacional da III Divisão e que
terminou com a conquista do tí-
tulo de campeão nacional do es-
calão e consequente subida de
divisão, o Arsenal da Devesa
Andebol está pronto para a es-
treia absoluta na II Divisão Na-
cional, que acontece amanhã,
com uma deslocação a casa da
Sanjoanense.

A época passada decorreu com
o Arsenal Andebol a demonstrar,
de forma inequívoca, a sua qua-
lidade e força, terminando a épo-
ca sem derrotas no campeonato
nacional e com uma boa presta-
ção na Taça de Portugal. No en-
tanto, os responsáveis arsenalis-
tas sabem que esta temporada
vai ser completamente diferente.
“Temos a noção que fizemos
uma temporada difícil de igua-
lar. Obviamente que entre os jo-
gadores, equipa técnica e em to-
da a estrutura do clube há muita
vontade e ambição de fazer no-
vamente uma época brilhante,
mas todos sabemos e temos per-
feita consciência de que as difi-
culdades são muito maiores”,
considerou Carlos Saraiva, di-
rector do clube, acrescentando
que, por isso mesmo, neste mo-
mento “o Arsenal Andebol não
tem objectivos bem definidos, a
não ser a conquista da manuten-
ção. Vamos trabalhar nesta épo-

ca como na anterior, ou seja,
pensar jogo-a-jogo e concentrar-
-nos e trabalhar para lutar pela
sempre pela vitória. Penso que
todos os jogos deste campeonato
vão ser muito complicados, a
época vai ser equilibrada e va-
mos tentar vencer em cada jogo
que participarmos”.

Um dos principais factores pa-
ra que existam estas precauções
entre os bracarenses é a questão
dos apoios. Carlos Saraiva ad-
mite que “tem sido cada vez
mais complicado angariar apoios

e toda a gente sabe que nesse as-
pecto uma II divisão é mais exi-
gente que a III. Mas continua-
mos a trabalhar para que nunca
falte nada a estes jogadores que
vão dar o seu melhor em todos
os jogos para continuar a fazer
crescer o Arsenal Andebol”.

Os bracarenses entram em ac-
ção já amanhã, com uma deslo-
cação a casa da Sanjoanense,
equipa que, a partir das 17 horas,
apadrinha a estreia do Arsenal
da Devesa Andebol no Campeo-
nato Nacional da II Divisão.

“Temos vontade e ambição enormes”
ARSENAL DA DEVESA ANDEBOL está pronto para a estreia absoluta no Campeonato Nacional de Andebol da II Divisão, que
acontece amanhã, com uma deslocação a casa da Sanjoanense. Bracarenses pensam jogo-a-jogo, mas querem vencer sempre.

DR

Plantel do Arsenal Andebol está pronto para começar, amanhã, a disputar o Campeonato Nacional da II Divisão

“Penso que este campeona-
to vai ser muito equilibrado,
apesar de haver 4/5 equipas
que pagam aos jogadores e
isso acaba por ter influên-
cia. Mas vai ser muito renhi-
do e qualquer equipa pode-
rá causar surpresa. Da nossa
parte vamos apostar na vi-
tória em todos os jogos,
cientes das dificuldades que
são evidentes.”

“É de louvar o envolvimento
que o andebol tem no dis-
trito de Braga. Duas equipas
na I Divisão e mais três na II
Divisão, depois de uma épo-
ca em que Braga teve dois
campeões nacionais, na II
Divisão (Xico Andebol) e na
III Divisão (Arsenal Ande-
bol). Penso que demonstra
bem a qualidade do traba-
lho realizado no distrito.”
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ANDEBOL FEMININO
| Redacção | 

Por muitos considerada como a
melhor escola do andebol nacio-
nal e com muitas provas dadas
nesse campo, o ABC/UMinho
uniu-se ao Manabola e os dois
históricos clubes da Associação
de Andebol de Braga dão início
a uma nova aventura no que diz
respeito à formação de jovens
jogadores de andebol, com a
constituição de todos os escalões
de formação da modalidade no
género feminino.

Começou ontem este novo de-
safio, com a realização dos pri-

meiros treinos que visam a pre-
paração da época 2014/2015 nos
diferentes escalões. Ontem foi a
vez das equipas de iniciadas e
juvenis darem início à prepara-
ção da nova época, no Pavilhão
da Escola Secundária Carlos
Amarante. Hoje as iniciadas e
juvenis voltam a treinar, enquan-
to as juniores/seniores dão início
aos trabalhos, entre as 18 e as
21.30 horas, também na escola
secundária.

As jovens atletas interessadas
em aprender a praticar a modali-
dade podem inscrever-se para os
vários escalões, na secretaria do
ABC, no Pavilhão Flávio Sá

Leite. O escalão de infantis des-
tina-se a atletas nascidas em
2002 e 2003, iniciados é para
atletas de 2000 e 2001, juvenis
são as atletas nascidas em 1998
e 1999 e os escalões de juniores
e seniores destinam-se a atletas
nascidos antes de 1997.

A frequência da escola de for-
mação do ABC tem uma mensa-
lidade de 15 euros, a pagar no
início de cada mês. Os encarre-
gados de educação podem ins-
crever-se como sócios do clube
(cinco euros por mês), usufruin-
do da entrada gratuita em todos
os jogos do clube a nível nacio-
nal e internacional.

Novos escalões femininos

ABC/Manabola deu início à época 2014/2015
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Monte e
São Bernardo
jogam por
causa solidária

As equipas do Monte e do São
Bernardo efectuam-se hoje um
jogo de carácter particular com
o “Andebol Solidário – Vamos
ajudar Maria”. O jogo está mar-
cado para as 21.30 horas, no
pavilhão da Associação Cultu-
ral e Desporto do Monte.

O confronto entre as duas
equipas filiadas na Associação
de Andebol de Aveiro destina-
se a apoiar uma menina de
cinco anos, que sofre de uma
doença neuro-muscular que a
afecta, quer a nível motor, quer
a nível cognitivo.

O valor angariado pela ven -
da dos ingressos reverterá a fa-
vor da pequena Maria, que ne-
cessita de ajuda para pagar o
tratamento de fisioterapia que
dado resultados positivos e pa -
ra adquirir uma nova cadeira
adaptada ao seu tamanho. |

Andebol
Jogo particular
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ANDEBOL

Portugal e Tunísia jogam
em Oliveira do Hospital

O selecionador de andebol de Portugal, Rolando 
Freitas, considerou ontem um «excelente teste» os 
dois jogos de preparação que a seleção vai disputar 
com a Tunísia, a 19 e 20 de setembro, em Oliveira do 
Hospital e Tábua.

Portugal vai disputar o apuramento para o Campeo-
nato da Europa de andebol de 2016, marcado para a 
Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, 
inseridas no Grupo 5 da fase de qualificação.

«A nossa perspetiva é encontrar um espaço entre os 
dois melhores ou, eventualmente, o terceiro melhor, para 
irmos ao próximo campeonato europeu, que é o nosso 
objetivo claro», frisou Rolando Freitas, em Oliveira do 
Hospital, na conferência de imprensa de apresentação 
do “Torneio de Andebol de Elite Internacional”.

O vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, 
Augusto Silva, considerou as partidas com os tunisinos 
como «extremamente importantes» para a preparação 
da fase de qualificação: «esperamos ser felizes aqui 
para que essa felicidade se prolongue».

Os jogos da seleção nacional de andebol realizam-se 
no dia 19 de setembro, às 20h30, no Pavilhão Munici-
pal de Oliveira do Hospital, e no dia 20, às 17h00, no 
Multiusos de Tábua, com entradas gratuitas.
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ANDEBOL PORTUGUÊS
PREPARA EUROPEU
O selecionador de andebol de Por-
tugal, Rolando Freitas, considerou
um "excelente teste" os dois jogos
de preparação que a seleção vai
disputar com a Tunísia, a 19 e 20
de setembro, em Oliveira do Hos-
pital e Tábua. Portugal vai disputar
o apuramento para o Europeu de
2016, marcado para a Polónia, com
as seleções da Hungria, Rússia e
Ucrânia, inseridas no Grupo 5.
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Dario Andrade: «Melhorar o que não conseguimos ser superiores ao Sporting»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2014

Meio: Record Online
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/

 
ponta benfiquista anteviu dérbi da 2.ª jornada
 
 , 12 setembro de 201418:25
 
 Depois da vitória na jornada inaugural diante do Xico Andebol, o Benfica vai ao reduto do Sporting
para um sempre escaldante dérbi lisboeta. Dario Andrade refere que o grupo quer "passar uma
imagem de garra" nesta fase da temporada e que é preciso saber
 
 "Temos de melhorar os aspectos em que não conseguimos ser superiores ao Sporting. Eles têm um
contra-ataque muito forte e sofremos aí alguns golos, bem como na reposição de bola rápida. Isso
poderá ser um dos aspectos em que temos de melhorar e depois corrigir alguns erros que fomos
cometendo na defesa e a nível de finalização, ou seja, tentar melhorar todos os aspectos em que
realmente não conseguimos fazer na altura aquilo que era pretendido", declarou em entrevista à
Benfica TV, como antevisão da partida da segunda ronda do campeonato.
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Desporto Dario Andrade:  Melhorar o que não conseguimos ser superiores ao Sporting  12-09-2014
Dario Andrade: "Eles têm um contra-ataque muito forte e sofremos aí alguns golos"... Por Record
Depois da vitória na jornada inaugural diante do Xico Andebol, o Benfica vai ao reduto do Sporting
para um sempre escaldante dérbi lisboeta. Dario Andrade refere que o grupo quer "passar uma
imagem de garra" nesta fase da temporada e que é preciso saber "Temos de melhorar os aspectos em
que não conseguimos ser superiores ao Sporting. Eles têm um contra-ataque muito forte e sofremos
aí alguns golos, bem como na reposição de bola rápida. Isso poderá ser um dos aspectos em que
temos de melhorar e depois corrigir alguns erros que fomos cometendo na defesa e a nível de
finalização, ou seja, tentar melhorar todos os aspectos em que realmente não conseguimos fazer na
altura aquilo que era pretendido", declarou em entrevista à Benfica TV, como antevisão da partida da
segunda ronda do campeonato.
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