


Revista de Imprensa

1. "Portugal tem agora uma equipa mais capaz", Jogo (O), 30-10-2015 1

2. Montpellier de José Costa derrota o PSG, Jogo (O), 30-10-2015 2

3. Andebol, Record, 30-10-2015 3

4. Rolando Freitas e Selecção Nacional Universitária candidatos a Treinador e Equipa do Ano- vota aqui!,
Atletismo Magazine Online, 29-10-2015

4

5. Benfica superiorizou-se ao ABC/UMinho, Correio do Minho, 29-10-2015 5

6. Carlos Resende, Vítor Silva e Chalana nomeados para categoria de treinador do ano, Correio do Minho, 29-
10-2015

6

7. João de Barros regressa às vitórias, Diário de Leiria, 29-10-2015 8

8. Madeira Andebol SAD superior ao Belenenses, Diário de Notícias da Madeira, 29-10-2015 9

9. ADEF CArregal do Sal  continua sem vencer, Diário de Viseu, 29-10-2015 10

10. Boa segunda parte não chegou para evitar derrota, Diário de Viseu, 29-10-2015 11

11. ABC perdeu com o Benfica, Diário do Minho, 29-10-2015 12

12. Fábio Vidrago (ABC) na seleção nacional, Diário do Minho, 29-10-2015 15

13. Resende, Vítor Silva e José Sousa são os treinadores nomeados, Diário do Minho, 29-10-2015 16

14. Madeira SAD vence em Belém, JM, 29-10-2015 17

15. 160 crianças disputam 1.ª Taça de Minis de andebol, JM, 29-10-2015 18

16. Andebol em Cadeira de Rodas, Região de Leiria, 29-10-2015 19

17. Torneio de andebol de praia noturno em Leiria, Região de Leiria, 29-10-2015 20

18. Equipas da AC Vermoim em ação, Cidade Hoje, 22-10-2015 21

19. Jornada dupla para as seniores da Didáxis, Cidade Hoje, 22-10-2015 22

20. Andebol: Jovens do Cister sem vencer nos nacionais, Região de Cister, 22-10-2015 23

21. Xico sofreu mais uma derrota, Comércio de Guimarães (O), 21-10-2015 24

22. Iniciados do Clube de Andebol  conquistam torneio na Maia, Mais Semanário, 21-10-2015 25

23. Fim de semana de andebol animado para minis e seniores da ACV, Povo Famalicense (O), 20-10-2015 26

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A6
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26


A1

  Tiragem: 33052

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 19,42 x 22,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61630515 30-10-2015

Rolando Freitas prepara a Seleção Nacional para defrontar Estónia, Geórgia e Israel 

CONVOCADOS 

NOME IDADE POSIÇÃO INTERNA. CLUBE 
Ricardo Candeias 35 GR 85 Pontautt (Fra.) 
AffredoQuIntana 27 GR 14 FC Porto 

.8gio Moniz 20 GR - AguasSantas 
P18o1ndraqo 27 PE 20 ABC 
Petko Solha 33 PE too 
Pedro  Portela 25 PD 33 Sporting _ _ 
AntilegoAreb 25 PD 10 FCParto 
Carlos 54titrella 24 P - Belonteires 
Bruno Moreira 31 P 27 SPc~ 
Tiago Rocha 30 P se 1,18Plock(PoL) 
Gilberto Duarte 25 LE 50 FC Porto 
Fábio hiagelh8es 27 LE 84  ! P!)  01  I 5 
BoskoNelenoelc 30 LE 58 ._~.. 
Rui Seva 22 C 25 FCPorto 
Nuno Roque 28 C 9 FCPorto 
João Ferraz 25 LD 45 1NetzlarIA/A) 
Pedro 5084e.  ..?2  u) . 24 sik~9 
CllaidioPedroso 29 U) 63 MacieinSAD 

Legenda: GR - guarda. redes. PE - ponta-esquerda: PD- ponta-ctireita:P - 
Ph,C):LE - lateral-eSquer der. C -Central; 1 D- lateraldreito 

Rolando Freitas, que ontem voltou a reunir a Seleção Nacional, admite que 
a equipa está mais forte, mas diz também que "ainda não está em condições ótimas" 

"Portugal tem a 
uma ewipa 

ANDE».  

A Seleção Nacional A de 
andebol voltou ontem a 
juntar-se, em Rio Maior, 
para preparara fase de pré-
apuramento para o 
Mundiar2o17. Israel, que 
jogará em casa, Estónia e 
Geórgia são os adversários 

=GUIMARÃES 

••• Cerca de quatro meses e 
meio depois, a Seleção Nacio-
nalde andebolvoltouajuntar-
se ontem, em Rio Maior, ini-
ciando hoje a preparação para 
a fase de pré-apuramento para 
o Mundial de França'2017. A 
equipa das Quinas jogará a 
qualificação em Israel com a 
formação da c asa, a Estónia e a 
Geórgia, numa situação pouco 
habitual nestes casos, sendo 
que só o primeiro se apura. 
"É um acrescento de difi-

culdade e equilibra mais a 
qualificação, não podemos 
tapar o sol com a peneira", 
disse Rolando Freitas a O 
JOGO, admitindo que "o apu-
ramento é o único objetivo 
de Portugal", fazendo depois 
uma reflexão: "Há muito ruí-
do à volta da equipa de Israel, 
mas, para que seja importan-
te, é preciso chegarmos a esse 
jogo, que é o último, em con-
dições de que se torne uma fi-
nal. Ou seja, antes temos a 
Estónia e a Geórgia, que não 
são tão fracas como os resul-
tados que têm conseguido fa-
zem supor." 

Numa nova época desporti-
va, Portugal tem agora mais 
atletas a jogar fora, casos de 

"Temos de provar 
superioridade, 
sendo que Israel 
tem duas faces, 
uma em  casa e 
outra  fora" . 
RolandoFreitas 
Selecionador nacional 

João Ferraz (Alemanha), José 
Costa e Ricardo Candeias 
(França), que se juntam a 
Wilson Davyes (França) ou 
Tiago Rocha (Polónia), que já 
estavam no estrangeiro, algo 
que Rolando Freitas há mui- 

to pedia. "Portugal tem agora 
uma equipa mais capaz, não 
só pelos atletas que estão 
fora, mas pelos jogos que tem 
feito, pelo número de jogos 
internacionais dos clubes, 
pelo aumento da competiti-
vidade na parte superior do 
campeonato, enfim, as con-
dições estão mais próximas 
das ideais, mas a equipa ainda 
não está em condições óti-
mas", diz, explicando que es-
sas se conseguiam, entre ou-
tros fatores, com "um cam-
peonato forte do primeiro ao 
12.° classificado, ainda com 
mais jogadores no estrangei-
ro e tendo uma equipa ainda 
na Taça EHF e não apenas 
uma na Champions". 
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UGA MANCESA  MONIPEWER 
DE JOSÉ COSTA DERROTA O PS6 
O Montpellier terminou com a invencibilida-
de do PSG na Liga francesa de andebol, no 
último jogo da oitava ronda. A equipa do pivô 
português José Costa bateu a constelação de 
estrelas parisiense por 32-31 (15-14 ao 
intervalo), num jogo em que esteve quase 
sempre no comando mas permitiu o empate 
a um minuto e dez segundos do final. O 
Montpellier subiu ao segundo posto. —As. 
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ANDEBOL Ainda sem Ricardo 
Candeias, Tiago Rocha elosé 
Costa, que atuam no estrangeiro e 
só chegam no domingo, a Seleção 
Nacional concentrou-se ontem 
em Rio Maior, para um estágio 
que vai preparara fase de 
qualificação (5 a 7de novembro, 
em Israel) para o playoff de 
apuramento para o Mundial' 2017. 
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A4 Rolando Freitas e Selecção Nacional Universitária candidatos a Treinador e Equipa do
Ano- vota aqui!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-10-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=60c23b60

 
Os vencedores serão conhecidos a 11 de Novembro, na 20 ª Gala do Desporto, no Casino Estoril. O
Prémio Desportistas do Ano, nas categorias de jovem promessa, equipa, treinador, atleta masculino e
atleta feminino, é atribuído anualmente pela Confederação do Desporto de Portugal na Gala do
Desporto. Rolando Freitas é um dos cinco finalistas ao prémio Treinador do Ano da Gala do Desporto
da Confederação do Desporto de Portugal. Rolando Freitas venceu a Medalha de Ouro das
Universíadas de Verão, que se disputaram em Gwasgju, na Coreia do Sul, este Verão. Também os
comandados de Rolando Freitas, a Selecção Nacional Universitária de Andebol Masculino, está entre as
cinco equipas finalistas ao prémio Equipa do Ano.Recorde-se que foi a primeira medalha alguma vez
conquistada por uma modalidade coletiva para Portugal nesta competição, o que ainda mais prestigia
o feito. Os cinco finalistas de cada categoria serão, agora, submetidos à votação on-line do público e,
por último, à votação dos presentes na Gala no Cas ino Estoril. A votação do público tem o peso de 60
por cento e a dos votantes no casino de 40. Vota em Rolando Freitas para Treinador do Ano AQUI.
Vota na Selecção Nacional Universitária de Andebol Masculino para Equipa do Ano AQUI. Os finalistas
do Prémio Desportistas do Ano foram ontem conhecidos no momento público de apresentação da Gala
do Desporto que decorreu na Praça Central do Centro Colombo, em Lisboa. Inicialmente as federações
indicaram à CDP os nomes que foram, a seguir, votados por um júri de personalidades ligadas ao
desporto, como dirigentes, técnicos e antigos atletas de alto prestígio. São estes cinco escolhidos por
categoria que vão agora ser tornados públicos. No que à Federação de Andebol de Portugal diz
respeito, os nomes indicados pela FAP tiveram em linha d e conta os premiados da Gala do Andebol
realizada em final de Agosto em Castelo Branco: Carlos Resende (treinador); Gilberto Duarte e
Mariana Lopes (atletas); e Miguel Martins, uma das Revelações (cada federação só podia indicar um).
Como equipa do ano, a FAP indicou o campeão nacional absoluto masculino, o F.C. Porto. A 20 ª Gala
do Desporto realiza-se no Casino Estoril no dia 11 de novembro e além da entrega dos prémios
relativos aos Desportistas do Ano inclui a entrega dos prémios Personalidade do Ano, a homenagem a
todos campeões da Europa e mundo da época finda e a atribuição do mais alto galardão da CDP, o
Prémio Alto Prestígio.
 
 Publicado em quinta, 29 de outubro de 2015
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho ficou em bran-
co no duelo de ontem com o
Benfica ao perder por 34-28, em
jogo da 10.ª jornada do campeo-
nato Andebol 1.

Ao intervalo, os encarnados já
venciam por 17-9, resultado que
confirmava, logo aí, a noite tran-
quila que a equipa da casa viveu
no Pavilhão da Luz. 

O Benfica impôs-se no jogo,
principalmente, a partir do mi-
nuto 16, aquando a exclusão de
Nuno Rebelo, com a equipa da
casa a aproveitar a superioridade
para chegar a uma vantagem
confortável de quatro golos
(10-6). Os últimos dez minutos
da primeira parte foram para es-
quecer para a equipa orientada
por Carlos Resende, face às fa-
lhas cometidas no plano defensi-
vo e também no ataque. Assim,

o Benfica foi controlando a par-
tida e nesse sentido chegou ao
intervalo a vencer por 17-9. No-
ta de destaque, ainda assim, para
Nuno Grilo que tentou remar
contra a maré, evidenciando-se
numa grande rotação a fazer o
oitavo golo e ainda a reduzir a
diferença no último lance da pri-
meira parte. Mas, logo aí, viu-se
que as contas estavam demasia-
do complicadas para a formação
bracarense. O jogo revestia-se
de importância redrobrada, ten-
do em linha de conta a luta
directa pelos lugares cimeiros
na tabela classificativa. O
ABC/UMinho ainda tentou re-
cuperar, mas esteve sempre mui-
to longe de abafar o poderio dos
encarnados. Na sequência desta
derrota, o Benfica aumentou a
diferença pontual sobre a turma
bracarense, passando a somar 28
pontos contra 24 da formação do
ABC.

Benfica superiorizou-se ao ABC/UMinho
JOGO DOMINADO pelo Benfica terminou com a vitória da equipa da Luz (34-28), com a formação bracarense a revelar falta de
argumentos para fazer frente ao ser adversário, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.

DR

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC com sete golos no jogo de ontem

SL BENFICA 34
Hugo Figueira, Ricardo Ferreira, Daniel
Carvalho (4), Javier Fernandez (9), Valter
Soares, Tiago Ferro, João Pais (3), Hugo
Freitas, Belone Moreira (4), Paulo Moreno
(3), Uelington Ferreira (6), Nikola Mitrev-
ski, Augusto randa, Hugo Lima (2), Flávio
Fortes e Dragan Vrgoc (3).
Treinador: Luis Martinez.

ABC/UMINHO 28
Humberto Gomes, Fábio Vidrago (3), Hugo
Rocha (3), Diogo Branquinho (3), Emanuel
Ribeiro, Miguel Sarmento (1), João Gon-
çalves (2), Carlos Martins (1), Nuno Grilo
(7), Nuno Rebelo, Oleksandr Nekrushets
(1), André Gomes (4), Tomás Albuquerque
(3) e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins.

Intervalo: 17-9.
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BRAGA
| Joana Russo Belo | 

Já são conhecidos os três no-
meados na categoria treinador,
para a II Gala do Desporto de
Braga. Carlos Resende (ande-
bol), Vítor Silva (hóquei em pa-
tins) e José Carvalho Sousa (ca-
noagem) são os três eleitos que
irão disputar a conquista do ga-
lardão. Experiente técnico, José
Carvalho Sousa - mais conheci-
do no meio desportivo como
Chalana - repete a nomeação,
depois de ter sido um dos nomes
na primeira edição do evento,
em 2014. 

Recorde-se que a II Gala do
Desporto - organizada pelo pe-
louro do Desporto da Câmara
Municipal de Braga - vai home-
nagear todos os atletas cam-
peões nacionais, medalhados in-
ternacionais federados, universi-
tários e escolares, e ainda treina-
dores, dirigentes e árbitros. No
total, serão entregues cerca de
70 galardões, nas mais diversas
categorias. 

O grande objectivo do evento
passa por reconhecer o mérito
desportivo de excelência de to-
dos os atletas campeões nacio-
nais, numa noite de gala que vai
ainda distinguir o trabalho de-
senvolvido por vários agentes,

como dirigentes, treinadores e
árbitros. 

Na Gala - agendada para se-
gunda-feira, dia 2 - será, igual-
mente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a parti-
cularidade de serem os bracaren-

ses a elegerem qual o evento que
mais se destacou no ano. Vota-
ção pode ser feita on-line, no si-
te da câmara municipal, em
www.cm-braga.pt. 

Em votação, estão cinco even-
tos: Campeonato da Europa de

Andebol Universitário, Rampa
da Falperra, Corrida S. João,
Volta a Portugal em Bicicleta e
Corrida de S. Silvestre. 

Amanhã, serão dados a conhe-
cer os nomeados para o prémio
na categoria de dirigente.

Carlos Resende, Vítor Silva
e José Carvalho Sousa nomeados
AUTARQUIA prepara a II Gala do Desporto, agendada para a próxima segunda-feira, dia 2 de Novembro. Na categoria treinador,
os nomeados são: Carlos Resende (andebol), Vítor Silva (hóquei em patins) e José Carvalho Sousa (canoagem).

DR

Carlos Resende, treinador andebol

DR

Vítor Silva, treinador hóquei em patins
DR

José Carvalho Sousa, treinador canoagem

II Gala do Desporto

CARLOS RESENDE
(ANDEBOL)
Aos 44 anos, Carlos
Resende é treinador do
ABC de Braga/UMinho,
desde o ano de 2011.
Na presente temporada
desportiva, conquistou a
Supertaça de Portugal e a
Taça de Portugal, numa
época em que o ABC de
Braga alcançou a terceira
posição no campeonato
nacional. Na época
passada, levou o clube
bracarense à final da Taça
Challenge, disputada na
Roménia. 
Foi considerado treinador
do ano pela Federação de
Andebol de Portugal.

VÍTOR SILVA
(HÓQUEI EM PATINS)
Experiente treinador do
Hóquei Clube de Braga,
Vítor Silva somou ao longo
currículo, na temporada
passada, o título de
bicampeão nacional com 
a equipa de sub-17,
sagrando-se vencedor da
Eurohockey Cup com a
mesma equipa. Acumula
funções de treinador e
coordenador da formação
do HC Braga e é o técnico
da equipa sénior. Foi
responsával pela con-
quista da subida de divi-
são da equipa principal,
em 2014/15, fazendo
regressar o clube ao mais
alto patamar nacional. 

JOSÉ CARVALHO SOUSA
(CANOAGEM)
Actual técnico nacional da
Federação Portuguesa de
Canoagem nos escalões de
seniores e sub-23
masculinos, assim como
treinador pessoal do
consagrado atleta
Emanuel Silva.
Conta no currículo com
uma medalha em Jogos
Olímpicos, assim como
inúmeros títulos nacionais
e medalhas internacionais,
contando na presente
época com uma medalha
de prata no campeonato
europeu da especialidade
e alcançando o
apuramento para os Jogos
Olímpicos Rio 2016.

+ nomeados ao prémio treinador

A Câmara Municipal de
Braga vai entregar cerca de
70 galardões na II Gala do
Desporto, evento que
reconhece o trabalho de
todos os campeões
nacionais e também
medalhados internacionais.

Votação on-line 
Bracarenses podem eleger 
o evento do ano no site da autarquia
Na II Gala do Desporto de Braga será, igualmente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a particularidade de serem os bracarenses a ele-
gerem qual o evento que mais se destacou no último ano. Votação pode
ser feita on-line, no site da câmara municipal, em www.cm-braga.pt. 
Em votação, estão cinco eventos: Campeonato da Europa de Andebol Uni-
versitário, Rampa da Falperra, Corrida S. João, Volta a Portugal em Bicicle-
ta e Corrida de S. Silvestre. 
Amanhã, serão dados a conhecer os nomeados para o prémio na catego-
ria de dirigente, sendo que haverá, igualmente, distinção na categoria de
árbitro e treinador. 

§melhor evento desportivo

Votação para o
melhor evento

desportivo do ano está
disponível 

on-line, no site da autarquia
bracarense, em 

www.cm-braga.pt.
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GALA DO DESPORTO
Carlos Resende,
Vítor Silva e Chalana 
nomeados para categoria 
de treinador do ano
Pág. 20
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A ADA Colégio João de Barros
venceu em Leça da Palmeira
o CALE por 29-12 (14-4 ao in-
tervalo), em partida da 6.ª jor-
nada do Campeonato Multi-
care 1.ª Divisão feminina, ins-
talando-se no terceiro lugar
com cinco vitórias e uma der-
rota.

A equipa de Paulo Félix co-
mandou o marcador desde iní-
cio onde foi patente a boa pres-
tação defensiva, que originou
múltiplos contra-ataques, sem
esquecer a boa prestação das
três guarda-redes: Carolina
Costa, Luísa Calçada e Ana Isa-
bel Silva. 

No próximo sábado, às
17h00, nas Meirinhas, a ADA
Colégio João de Barros recebe
o ND Santa Joana, naquele que
será o 250.º jogo do clube lei-
riense na principal divisão sé-
nior feminina.|

João de Barros
regressa às 
vitórias
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Madeira Andebol SAD 

superior ao Belenenses 
Em partida da 10.a jornada da 
fase regular da I Divisão de ande-
bol, a equipa do Madeira SAD ba-
teu ontem, fora de portas, o Bele-
nenses por 27-25. 

Num jogo arbitrado por Alber-
to Alves e Jorge Fernandes e que 
decorreu no Pavilhão Acácio 
Rosa, Cláudio Pedroso acabou 
por ser a figura do encontro. Na-
turalmente moralizado pela cha-
mada à selecção nacional, o late-
ral esquerdo que se encontra em-
prestado pelo Benfica apontou 9 
golos, contribuindo também para 
o triunfo da turma insular Nuno 
Silva (5), Marco Silva (5), Nelson 
Pina (4), Daniel santos (3) e Gon-
çalo Vieira (1). 

Entrou muito bem o Madeira 
SAD no encontro, garantindo 
desde logo uma vantagem con-
fortável de dois golos, que au-
mentou em cima do intercalo 
para três (16-13). Mas o descanso 
não fez bem à equipa de Paulo Fi-
dalgo que acabou por deixar a 
formação do Restelo chegar à 
igualdade. 

Valeu a experiência e a qualida-
de dos jogadores da 'sociedade' 
madeirense, que conseguiram re-
por a vantagem de dois golos, 
com que chegaria ao fim o encon-
tro. 

Do lado do Belenenses, Ivo 
Santos, com 7 golos, foi o jogador 
em maior destaque. F.S. 

Equipa de Paulo Fidalgo venceu ontem no Restelo por 27-25. 
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Silvino Cardoso

As duas equipas do distrito que
militam na mesma zona Cen-
tro, Académico de Viseu e
ADEF Carregal do Sal, tiveram
uma jornada negativa com
derrotas a jogar fora de casa.

Os academistas deslocaram-
se ao Pavilhão da Anta, em Es-
pinho, e foram derrotados pela
formação da casa, numa par-
tida com momentos de bom
andebol, mas também erros
defensivos e atacantes. 

A equipa comandada por
Marco Rodrigues, recheada de
muita juventude, continua à
procura do ritmo próprio na
prova, embora o objectivo seja,
sem dúvida, formar um con-
junto que no futuro possa dar
uma resposta mais adequada

frente a adversários com joga-
dores mais 'adultos' e com ele-
vado grau de experiência.

A ADEF Carregal do Sal, li-
derada por Luís Cardantas, não
evitou uma derrota pesada em
Coimbra frente a uma Asso-
ciação Académica com outro
andamento. 

A turma carregalense está à
procura do colectivo mais ade-
quado para enfrentar a res-
tante temporada, sendo que
nesta altura se encontra na úl-
tima posição com os mesmos
pontos (dois) do Alavarium.  

Ainda assim, com o decorrer
dos encontros, tem sido notó-
ria a melhoria em termos exi-
bicionais da equipa carrega-
lense, faltando encontrar uma
equioa mais capaz. 

A nível de valores indivi-
duais, é certo, a formação da
vila de Carregal do Sal está
bem servida. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ADEF CArregal do Sal 
continua sem vencer
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Não se previa uma partida fácil
para o Académico de Viseu e o

desfecho confirmou esse pres-
ságio. Os donos da casa neces-
sitavam de ganhar os primei-
ros pontos e isso funcionou
como um 'handicap' contra o
conjunto beiraltino, que apesar
de derrotado mostrou muita
garra e movimentou-se a con-
tento, falhando apenas na con-

cretização. 
Ao invés, os espinhenses

conseguiram aproveitar al-
guns erros defensivos dos aca-
demistas e mostraram-se mais
eficazes na finalização. 

Assim , não admirou que ao
intervalo a turma de Espinho
conseguisse uma vantagem

relativamente confortável de
quatro golos.

No segundo tempo o jogo foi
mais equilibrado. As marca-
ções feitas pelos visitantes fo-
ram mais assertivas, embora
mantivessem o fraco nível de
concretização que, diga-se, foi
imitado pelos jogadores da
casa. No final, feitas as ‘contas’,
o resultado aceita-se.|

Boa segunda parte não
chegou para evitar derrota
Eficácia Académico de Viseu perdeu na deslocação a Espinho frente a um
adversário que necessitava urgentemente de uma vitória

Andebol
3.ª Divisão Nacional

SC ESPINHO                                  28

Tiago Sousa, Bruno Antunes(2), Pedro
Almeida (1), João Domingues (9), André
Machado (3), João Pinhal (1), André
Sousa (2), Filipe Lagarto (2). Gustavo
Silva, Vitor Pereira, Francisco Lopes,
Joao Ribeiro, Eduardo Oliveira (1), Ri-
cardo Soares (5), José Capela e Tiago
Ferreira (2).
Treinador: Eduardo Soares

ACADÉMICO                                23

Paulo Ferraz, Tiago Barata, Carlos
Ribeiro (5), Diogo Lopes (3), Nuno
Marques (6), Marcos Bispo, Rui
Vasques (4), Tiago Fonseca, Roberto
Silva, Duarte Messias, Luis Ferreira (3),
João Silva (1), Nelson Costa
(1), André Marques e David Amaral.
Treinador: Marco Rodrigues

Pavilhão Municipal da Anta (Espinho)
Dupla de arbitragem: César Ferreira e
Fábio Santos
Oficiais de mesa: Joaquim capela e
Paulo Batista
Ao intervalo: 16-12

Formação academista cometeu muitos erros durante o encontro

DR

Zona Centro

SC Espinho-Académico              28-23
Feirense-ACD Montes                 26-20
Académica-ADEF-C. Sal             33-22

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte              3       2    0      1    83-71      7
Feirense                       2       2    0      0    56-48      6
Beira-Mar                   2       1    0      1    51-45      4
Académica                 2       1    0      1    54-55      4
Académico               2       1    0      1    53-54      4
SC Espinho                1       1    0      0    29-28      3
Alavarium                   2       0    0      2    52-54      2
ADEF-C.Sal               2       0    0      2    37-60      2

Próxima jornada
SC Beira Mar-Académica, ADEF-
Carregal do Sal-Feirense e ACD
Monte-Alavarium.
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O
ABC perdeu, ontem, 
por 34-28, no pavi-
lhão do Benfica, em 
encontro da sétima 

jornada do campeona-
to de andebol da primei-

ras divisão. Ao interva-
lo os lisboetas já venciam 
por 17-9.

Com esta derrota, o 
conjunto bracarense se-
gue na terceira posição, 

Andebol

ABC perdeu na Luz
com 26 pontos, menos 
quatro que o comandan-
te FC Porto.

Na Luz, Nuno Grilo, 
com sete golos, foi o me-
lhor marcador do ABC, 
seguido de André Gomes, 
com quatro. Por seu tur-
no, no Benfica, destacou-
-se Javier Borragan, com 
nove golos.

As equipas alinharam 
e marcaram:

Benfica: Hugo Sequei-
ra e Nikolas Mitrevski; Ri-
cardo Ferreira, Davide 
Carvalho (4), Javier Bor-
ragan (9), Valter Soares, 
Tiago Ferro, João Pais (3), 
Hugo Freitas, Belone Mo-
reira (4), Paulo Moreno (3), 
Uelington Silva (6), Augus-
to Aranda, Hugo Lima (2), 
Flávio Fortes e Dragan Vr-
gog (3).

Treinador: Mariano 
Ortega.

ABC: Humberto Go-
mes e Emanuel Ribeiro 

(1); Fábio Vidrago (3), Hu-
go Rocha (3), Diogo Bran-
quinho (3), Miguel Sar-
mento, João Gonçalves 
(2), Carlos Martins (1), Nu-
no Grilo (7), Nuno Rebe-
lo, Olekanser (1), André 
Gomes (4) e Tomás Albu-
querquer (3).

Treinador: Carlos Re-
sende.

FC Porto soma
novo triunfo
Também ontem, o FC 
Porto venceu no pavilhão 
do Avanca por 28-19 e so-
ma por triunfos todos os 
dez jogos disputados, pelo 
que lidera, com 30 pon-
tos, mais dois que o Ben-
fica, segundo, e mais qua-
tro que o ABC, terceiro.

Também ontem, o Ma-
deira SAD venceu no pa-
vilhão do Belenenses por 
27-25, o Sporting goleou 
no pavilhão do ISMAI 
(42-25).

Nuno Grilo 

D
M
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ABC 
DERROTADO

PELO 
BENFICA 
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desporto P.20-21

ABC PERDEU
COM O BENFICA
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Andebol

Fábio Vidrago (ABC)
na seleção nacional
Fábio Vidrago é o único atleta do ABC chamado 
para a seleção nacional de andebol, tendo em vis-
ta o estágio e jogos de qualificação para o cam-
peonato do mundo 2017.

O estágio decorre entre hoje e o dia 4 de no-
vembro em Rio Maior, rumando depois a comi-
tiva até Israel, onde realiza dois encontros, nos 
dias 5 e 7 de novembro.

Portugal está integrado no grupo 4, juntamen-
te com Estónia, Geórgia e Israel.

Os convocados de Rolando Freitas são:
FC Porto: Alfredo Quintana, António Areia, 

Gilberto Duarte, Rui Silva e Nuno Roque; Pon-
tault: Ricardo Candeias; Águas Santas: João Mo-
niz; Sporting: Pedro Solha, Pedro Portela, Bru-
no Moreira, Fábio Magalhães, Bosko Bjelanovic 
e Pedro Spínola; Belenenses: Carlos Siqueira; 
Wislan Plock: Tiago Rocha; Wetzlar: João Fer-
raz; Madeira: Cláudio Pedroso.
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C
arlos Resende (ABC), 
José Sousa (canoa-
gem) e Vítor Silva 
(Hóquei de Braga), 

são os nomeados para a 
categoria de treinador pa-
ra a Gala do Desporto da 

Câmara de Braga, a reali-
zar no dia 2 de novembro, 
no Teatro Circo.

Recorde-se que para 
esta Gala apenas estão a 
votação, no site da autar-
quia, os “eventos despor-

Voltando aos treinado-
res, Carlos Resende é trei-
nador do ABC de Braga/
/UMinho, desde o ano de 
2011.

Na presente época con-
quistou a Supertaça de 
Portugal e a Taça de Por-
tugal, numa época em que 
o ABC de Braga alcançou 
a terceira posição no cam-
peonato nacional, tendo 
alcançado ainda a final da 
Taça Challenge.

Foi considerado treina-
dor do ano pela Federação 
de Andebol de Portugal.

Por seu turno, José Car-
valho Sousa é técnico na-
cional da Federação Por-
tuguesa de Canoagem 
nos escalões de seniores e 
sub-23 masculinos, assim 
como treinador pessoal do 
consagrado atleta Ema-

Gala do Desporto de Braga

Resende, Vítor Silva e José Sousa
são os treinadores nomeados

tivos”. Nas restantes cate-
gorias a eleição é feita pela 
organização com base no 
contributo dado por al-
guns órgãos de comuni-
cação social e outros par-
ceiros do evento.

nuel Silva.
Conta no seu currí-

culo com uma medalha 
em Jogos Olímpicos, as-
sim como inúmeros títu-
los nacionais e medalhas 
internacionais, contando 
na presente época com 
uma medalha de prata 
no campeonato europeu 
da especialidade e alcan-
çando o apuramento pa-
ra os Jogos Olímpicos Rio 
2016.

Vítor Silva, é técnico 
do Hóquei Clube de Bra-
ga, somando na presente 
época o bicampeão na-
cional com a equipa de 
sub-17, sagrando-se ven-
cedor da Eurohockey Cup 
com a mesma equipa e 
ainda conquistando a su-
bida de divisão pela equi-
pa sénior.

Carlos Resende José Sousa e Vítor Silva
D
R
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Madeira SAD vence em Belém
O Madeira Andebol SAD foi a Belém vencer a formação local por 27-25, um resultado justo face ao bom
desempenho da equipa de Paulo Fidalgo no jogo da 10.ª jornada do Campeonato Andebol 1.

O
Madeira Andebol SAD
venceu ontem à noite o
Beleneses por 27-25, com
16-13 ao intervalo favo-
rável aos madeirenses,

no jogo da 10.ª jornada do Cam-
peonato Andebol 1, disputado
no pavilhão Acácio Rosa, em Lis-
boa. Um triunfo importante da
formação de Paulo Fidalgo frente
a um adversário complicado e
num recinto difícil e que mantém
os madeirenses na primeira me-
tade da classificação (5.º, 21 pon-
tos). O Belenenses está a fazer
um campeonato aquém do expe-
tável, sendo 11.º com 12 pontos,
mas é tradicionalmente um ad-
versário difícil. No jogo de ontem
voltou a sê-lo, obrigando a um
jogo de grande entrega por parte
do Madeira SAD para liderar o
marcador, desde os primeiros mi-

nutos, indo para intervalo a vencer
por 16-13. A etapa complementar
foi mais equilibrada por força de
uma forte reação da formação
azul, fazendo um parcial de 12-11,

mas insuficiente para dar a volta
ao marcador. O Madeira SAD aca-
bou por vencer por 27-25, desta-
cando-se Cláudio Pedroso com
nove golos como melhor marca-

dor. Jogaram e marcaram pela
SAD Yusnier Giron, Gonçalo Vieira
(1), Dianel Santos (3), Nuno Silva
(5), Elias António (5) e Nélson
Pina (4). JM

Cláudio Pedroso foi decisivo no encontro frente ao Belenenses ao marcar nove golos do Madeira SAD.

ANDEBOL
Carlos Silva
carlosilva@jm-madeira.pt
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A1.ª Taça de Minis – António
Vieira Material Desportivo
em andebol teve início no

passado domingo. Uma compe-
tição num escalão onde há uma
grande aposta da Associação de
Andebol da Madeira e que mo-
vimentou cerca de 160 crianas,
dos 6 aos 11 anos, que jogaram
nos pavilhões dos Salesianos e
da Bartolomeu Perestrelo. Em
Iniciados masculinos, a Barto-
lomeu e Académico ocupam o
1.º lugar com duas vitórias em
outros tantos jogos. Já nos fe-
mininos, o líder é o Sports Ma-
deira A que venceu a Bartolo-
meu. No Torneio Aberto 1, de-
frontaram-se na 2.ª jornada as
duas equipas de juniores mas-
culinos da prova, num jogo de
equilíbrio constante onde o Ma-
deira Andebol SAD venceu o Ma-
rítimo por 26-21.

160 crianças disputam 1.ª Taça de Minis de andebol
Nos Torneios de Abertura dis-

putou-se a 2.ª jornada. Nos In-
fantis, o Madeira A lidera nos
femininos, mas o jogo adiado
entre Madeira SAD e Camacha,
pode colocar uma das equipas
no topo. Já Marítimo e Bartolo-
meu lideram nos masculinos.
Em Juvenis masculinos defron-

taram-se Bartolomeu Perestrelo
e AM Madeira Andebol SAD na-
quele que foi um dos jogos da
jornada e que acabou por pender
para os estudantes por 23-18 que
conquistaram a liderança provi-
sória com duas vitórias. Os ainda
invictos, Académico e Marítimo
podem igualar a Bartolomeu caso
vençam os jogos em atraso. Nos
femininos, Académico e Infante
lideram a prova, mas com uma
derrota cada, sendo que Bartolo-
meu e Madeira estão ainda invictos
neste escalão. JMTorneio de Abertura tem proporcionado bons espetáculos no andebol formação.

©
JM

Página 18



A19

  Tiragem: 15100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 10,36 x 14,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61619128 29-10-2015

Leiria é campeã nacional FotodeArquivo:APD-Leirla 

Andebol em Cadeira de Rodas 
Três leirienses na seleção nacional 
rumo ao Europeu 

Patrícia Pereira, João Jerónimo e 
Cândido Delgado, da APD - Leiria, 
foram selecionados para repre-
sentar Portugal no Torneio Eu-
ropeu de Cadeira de Rodas, que 
se realiza de 11 a 14 de dezembro, 
na Áustria. 

Treze atletas foram chamados 
e, desses, dez serão chamados 
para o lote final da seleção naci-
onal. João Jerónimo considera 
que haver três jogadores da APD 
- Leiria é "um reconhecimento 
de todo o o trabalho do conjunto  

que vimos a elaborar já há dois 
anos e meio". Para o atleta, a cha-
mada é a consequência de "muito 
trabalho e força de todos e acre-
dito piamente que mais atletas da 
APD - Leiria poderiam estar na 
seleção, pois temos atletas com 
muito potencial". 

A seleção realiza sessões de 
treino em novembro, na Tocha, 
e no início de dezembro, em Tor-
re da Marinha, antes de partir 
paras competição em St. Polten, 
na Áustria. 
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Torneio de andebol 
de praia noturno 
em Leiria 
A equipa100 Ondas/N. Belchior 
organiza este sábado um torneio 
de andebol de praia noturno para 
equipas mistas. A competição 
decorre nos campos de areia do 
Atlético Clube da Sismaria, em 
Gândara dos Olivais. Leiria, e visa 
recolher verbas para ajudar à 
deslocação da equipa à Taça dos 
Campões de andebol de praia. 
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ANDEBOL
EQUIPAS

DA AC VERMOIM
EM AÇÃO

Em Guimarães, frente ao Desportivo Francisco de Holanda,
os minis ACV levaram duas equipas, uma de femininos e
outra de masculinos, que mostraram o seu talento.
No domingo, no pavilhão municipal “Terras de Vermoim”,
as seniores defrontaram a A2D num jogo a contar para o
torneio de abertura da AAB que serve de preparação para
as competições nacionais que se avizinham. As atletas
mostraram que estão em fase de evolução física e técnica.
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No sábado as seniores da
AA Didáxis iniciaram o tor-
neio de abertura com a des-
locação a Esposende para
defrontar a Juventude do
Mar que venceu o jogo, por
29-22. O equilíbrio esteve
patente no empate a 11 go-
los no final dos primeiros 30
minutos de jogo, no entanto

a maior experiência das
atletas da Juventude do Mar
acabou por fazer a diferença
e permitiu-lhes dominar na
parte final. De salientar o
desempenho de Diana Oli-
veira e Susana Moreira com,
respetivamente, 8 e 7 golos
marcados. No domingo, a
AA Didáxis deslocou-se a

casa do vizinho AC Vermoim
e venceu confortavelmente
por 31-21. A AA Didáxis
cumpriu e comandou o
marcador desde o início do
jogo tendo para isso contri-
buído os 14 golos de Diana
Oliveira.
As iniciadas jogaram em
Celorico de Basto ante o

ANDEBOL
JORNADA DUPLA PARA

AS SENIORES DA DIDÁXIS
BECA e venceram, por 34-
3.
As juvenis também cum-
priram uma jornada dupla,
no sábado foram a Fafe
defrontar o clube local e
perderam, por 15-13. No
domingo receberam o
Callidas e venceram por 21-
13.
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Andebol: Jovens do Cister 
sem vencer nos nacionais 

As equipas de juvenis e iniciados do Cister 
SA sofreram mais uma derrota nos respetivos 
campeonatos nacionais. Os juvenis perderam 
(24-32) na receção ao Estarreja e ocupam a 
última posição da 1.ª Divisão, sem qualquer 
vitória. Por sua vez, os iniciados perderam 
(6-10) frente ao Batalha AC. Destaque para a 
estreia vitoriosa das iniciadas do Dom Fuas, 
que bateram o Ansião (28-21).
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Xico sofreu mais uma derrota 
MIGUEL LEAL esteve a observar adversário 

> O Xico Andebol so-
mou a quarta derrota 
consecutiva no início da 
2' Divisão do Campeona-
to Nacional de Andebol. 
Em casa, a jovem equipa 
comandada por Gustavo 
Castro perdeu com o FC 
Porto B pela margem mí-
nima (27-28). 

Acabou por ser um jogo 
mal disputado, com mui-
tas falhas técnicas, muitas 
dificuldades no ataque por 
ambas as equipas, mesmo 
levando em atenção as 
duas excelentes exibições 
dos guarda-redes, Luís 
Castro no Xico Andebol e 
David Sousa no FC Porto. 
Destaque para os seis 
golos de Luís Sarmento e 
Rui Oliveira, os destaques  

na equipa em termos de 
concretização. 

Com este resultado, 
os vimaranenses do Xico 
Andebol continuam ao 
fim de quatro jornadas 
sem conseguir qualquer 
ponto. 

Já depois de ter come-
çado bem a temporada, a 
equipa A do Fermentões 
somou a terceira derrota 
consecutiva, por 27-24, na 
casa do FC Gaia. António 
Salgado e Luís Peixoto, 
com cinco golos cada, cota-
ram-se como os melhores 
marcadores do Fermen-
tões neste jogo. 

A equipa B, que milita 
na 32.  Divisão, perdeu por 
26-36 com o Infesta. 
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Iniciados do Clube de Andebol 
conquistam torneio na Maia
A equipa de Iniciados do Clube de Andebol 
da Póvoa venceu no fim de semana o Tor-
neio Triangular Cidade da Maia, depois de 
derrotar a equipa do ISMAI por 40-12 e a 
do Sanjoanense por 43-22.

Os Juvenis somaram nesta jornada uma 
derrota, frente à equipa do Porto, por 31-25. 
No entanto, “o resultado não condiciona 
as ambições da equipa, passando agora à 
segunda fase”.

Já os seniores, que no fim de semana 
tiveram dupla jornada, não foram além de 
duas derrotas, frente ao Penafiel (28-26), 
no sábado, e contra o Santo Tirso B (25-
28), no domingo. Da parte do clube fica a 
garantia que as derrotas “não envergonham 
ninguém”, completando: “a verdade é que o 
nosso campeonato vai agora começar”, agra-
decendo o apoio dos adeptos e simpatizan-
tes nas bancadas.

Equipa de iniciados do andebol
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Os escalões minis e seniores da As-
sociação Cultural de Vermoim (ACV) es-
tiveram em acção neste fim de semana.

Em deslocação a Guima-rães ao
histórico Desportivo Francisco de
Holanda, os Minis ACV abrilhantaram a
manhã de sábado com a presença de
duas equipas. “Foi uma manhã plena de
jogos para as duas mais jovens equipas
ACV”, declara a associação.

Já no domingo, no Pavilhão Municipal
"Terras de Vermoim", as Seniores ACV defrontaram a A2D num jogo a contar para o torneio de
abertura da AAB que serve de preparação para as competições nacionais que se avizinham.
Apesar da equipa seniores ACV estar ainda em fase de formação e afirmação, foi já capaz de
dar uma boa réplica equilibrando o encontro.

Fim de semana de andebol animado 
para minis e seniores da ACV
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