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Marienses 
arranca com 
vitória em casa 
A equipa de andebol do Marien-
ses estreou-se com umavitória no 
Campeonato Nacional da II Di-
visão da modalidade. 

Sábado, em Vila do Porto, afor-
mação de Pedro Resendes rece-
beu e venceu o Sismaria por cin-
co golos de diferença (28 - 23), em 
partida da primeira jornada da 
Zona 2. 

Ao intervalo os leirienses ven-
ciam por 11-12 mas na segunda 
parte os marienses deram a vol-
ta ao resultado. 

Na equipa do Marienses desta-
que para as exibições individuais 
do tunisino Seifeddine Cherif (8 
golos apontados) e do macedónio 
Boban Popov (5). • AM 
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ANDEBOL 

Luz encerra 
ronda de estreia 

Renfícu recebe hoje (18 Ma-
deira, SAD com liderança no ho -
rizonte. Datas europeias definidas 

Disputada a 2 de setembro, a 1. 
jornada do Andebol 1 encerra-se hoje 
com a realização do Benfica-Madelra 
SAD (18 horas) e para os encarnados a 
vitória significa a liderança, onde está o 
surpreendente Belenenses. que ao fim 
de quatro jogos soma igual numero de 
sucessos. Por outro lado, os 
madeirenses já venceram dois jogos 
(FC Porto em casa e São Bernardo 
fora) e perderam um. na rececão ao 
Sporting! A partida, que foi adiada 
devido á part icipação dos lisboetas na 
1." ronda da Taça EHF. terá ainda uma 
particularidade: Gustavo Capdeville, 
Hugo Lima, Tiago Ferro e Elledy Seme-
do regressam á Luz onde estiveram a 
epoca passada mas agora ao serviço 
da Madeira SAD! Assinale-se que, e 
tambèm por força do compromisso dos 
leões no próximo sábado, na 3.' ronda 
da Liga das Campeões (Grupo 0), no 
recinto do He Metalurg Skopje, a 5." 
jornada tora inicio já amanha com um 
palpitante Sporting-FC Porto, ás 19.30 
horas, no novíssimo pavilhão João 
Rocha. Entretanto ficaram já definidas 
as datas da 2." eliminator ia da Taça 
EHF: os encarnados recebem os pola-
cos do Gwardia Opole a 7 de outubro 
(17 h) e jogam na Polonia a 15, enquan-
to o FC Porto defronta os macedónios 
do Ohrid a 14 e 15, ambos rio Dragão 
Caixa. às 15 horas. A Madeira SAD so 
entra em ação na 3.' ronda da Taça 
Challenge, a 17 e 18 de novembro, ás 19 
h e 17 h respetivamente diante dos 
cipriotas do Parnassos Strovolou. H. C 

CALENDÁRIO 
->Andehol 1 41.1ornada (em atraso) 4 HoJe 

~fica—Madeira SAD L8.00 h 
Pavilhão n.‘ 2 da Luz, em Lisboa 
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DR

Presidente da Associação de Braga

Andebol
Manuel Moreira
cessa funções
de delegado
da Federação
Manuel Moreira, o presidente
da Associação de Andebol
de Braga, anunciou ontem a
cessação de funções que vinha
a desempenhar de delegado
da Federação de Andebol de
Portugal aos jogos. Foi através
da rede social Facebook que o
dirigente anunciou esta deci-
são pessoal.

“As funções de delegado es-

tavam a tirar-me bastante tem-

po, como presidente da Asso-

ciação de Andebol de Braga,

para acompanhar as nossas

equipas nos vários campeona-

tos nacionais, pois este ano te-

mos mais equipas em compe-

tição”, explicou o dirigente

em declarações que prestou ao

Correio do Minho.

Segundo Manuel Moreira, as

funções de delegado da FAP

ocupavam “cerca de seis horas

no mínimo”, entre antes, du-

rante e depois de cada jogo,

“não estando eu interessado

em trocar as funções de presi-

dente da AAB com as de dele-

gado da FAP”. 

O presidente da AAB lembra

ainda que esta associação está

a assumir a título permanente

e com nomeação de árbitros, a

organização da Zona 1 do

campeonato nacional de juve-

nis masculinos. 

Manuel Moreira, antes de ser

eleito presidente da Associa-

ção de Andebol de Braga, teve

uma longa carreira como árbi-

tro da modalidade, tendo feito

dupla com Fernando Ferrão. Página 3
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111 A Académica An-
debol iniciou no passado 
sábado a participação no 
Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão, contra a 
equipa do SIR 1º de Maio, 
da Marinha Grande, com 
uma derrota por 32-30.

“Uma derrota com sabor 
amargo face ao desempe-
nho global da equipa, que 
conseguiu superar várias 
adversidades que ante-
cederam a partida quase 
surpreendendo um adver-
sário com grande qualida-
de”, destaca a Académica 
em nota de imprensa.

A jovem equipa sénior 
da Briosa entrou no jogo 
com grande personali-
dade, mantendo o jogo 
equilibrado durante toda 
a 1.ª parte, tendo apenas 
registado um período de 
alguma desconcentração 
que levou o resultado 
para o intervalo com dois 
golos de desvantagem.

No início da 2.ª parte a 
equipa entrou apática, 

tendo registado um par-
cial de 5-0 que colocou a 
Briosa a sete golos de dis-
tância. Após um descon-
to de tempo pedido pelo 
treinador, a equipa ence-
tou uma notável recupe-
ração, para chegar a dois 
minutos do fi m a perder 
por apenas um golo. Um 
azar fi nal, com um rema-
te falhado e um aprovei-
tamento do adversário, 
permitiu ao SIR terminar a 
partida a vencer com dois 
golos de diferença.

Segundo a mesma nota, 
a Académica foi para este 
jogo desfalcada, dado 
que por lesões e impedi-
mentos profi ssionais e de 
inscrição, fi caram de fora, 
não só o outro guarda-
redes, com também mais 
quatro jogadores de cam-
po, situação que limitou 
bastante as opções do trei-
nador para poder man-
ter um ritmo elevado, de 
forma equilibrada (com 
a necessidade de efetuar 

adaptações, por exemplo, 
na ponta direita). 

Boas indicações
Este jogo demonstrou, 

seguramente, que a equi-
pa tem qualidade e uma 
margem de progressão as-
sinalável. Diogo Carvalho 
com 12 golos e António 
Madaleno com 16 defesas 
importantes destacaram-
se positivamente, num 
conjunto que conseguiu 
mostrar períodos de ex-
celente qualidade, como 
foi notório na recupera-
ção encetada na 2.ª parte, 
onde a alma academista 
veio ao de cima.

Na próxima jornada, a 
Académica recebe a San-
joanense.

Nesta altura decorrem 
treinos de captação de 
jovens dos 8 aos 15 anos, 
às segundas, quartas e 
sextas-feiras, entre as 
18H00 e as 20H00, no 
pavilhão 1 do Estádio 
Universitário.

Andebol Académica 
entra a perder na 2.ª

Estudantes entraram no campeonato muito desfalcados

DR
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O jogo entre Portugal e Romé-
nia vai ter como palco o Pavi-
lhão Municipal de Luso, onde
os amantes da modalidade vão
poder assistir a “um bom es-
pectáculo de andebol”, como de
resto prometeu Ulisses Pereira,
seleccionador nacional, aquan -
do da cerimónia da apresenta-
ção pública do confronto da
Fase de Qualificação para o
Campeonato da Europa de
França de 2018, que decorreu
na Mealhada.

A equipa nacional vai defron-
tar “uma das melhores equipas
de andebol do mundo”, lem-
brou o técnico português na-
cional, acrescentando que “será
um jogo com realidades muito
distintas”. Recorde-ser que a
Roménia foi terceira classifi-
cada no último Campeonato do
Mundo, enquanto que Portugal
“ainda está num processo de
apostar nas jovens atletas que
têm participado nas grandes
competições dos escalões jo-
vens, fazendo-as crescer numa
aposta que esperamos dar fru-
tos nos próximos anos”, expli-
cou Ulisses Pereira, garantindo
que “vamos dar o nosso melhor
do início ao fim”. 

Juntamente com o seleccio-
nador nacional, na cerimónia de
promoção do encontro com as
romenas, estiveram também
Augusto Silva, vice-presidente

da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) e Gonçalo Car-
valho, presidente da Associação
de Andebol de Aveiro. O diri-
gente aveirense deixou um agra-
decimento à autarquia que aco-
lhe este importante jogo: “Obri-
gado à Câmara da Mealhada,
por nos deixar trazer o andebol
internacional ao distrito”.

O jogo, que tem transmissão
directa no Porto Canal, “é um
jogo importantíssimo para nós
pois vamos defrontar uma
equipa muito competente”, co-
meçou por dizer Augusto Silva.
O vice presidente federativo re-
cordou ainda que “esta não é a

primeira vez que aqui estamos.
Os nossos atletas sentem um
calor enorme neste município
e sentimos que temos reunidas
todas as condições para nos
sentirmos verdadeiramente
‘em casa’”.

Convites disponíveis
a partir de hoje

A Federação de Andebol de
Portugal tem disponíveis, a par-
tir de hoje, convites para quem
quiser assistir ao jogo da Selec-
ção Nacional no Luso.

O público em geral pode le-
vantar os ingressos nas Piscinas
Municipais e na Junta de Fre-
guesia do Luso, das 9 às 17 ho-
ras, ou no Pavilhão Municipal,
das 18 às 21 horas. Os clubes in-
teressados em adquirir convites
devem contactar a Associação
de Andebol de Aveiro, através
do e-mail geral@andebola-
veiro.net. |

Andebol
Europeu de 2018

Portugal-Roménia promete
ser um bom espectáculo
Qualificação Portuguesas e romenas defrontam-se no próximo domingo 
no Luso. Terceiras classificadas no último mundial garantem jogo de qualidade

Recinto do Pavilhão Municipal do Luso vai receber a terceira melhor selecção do mundo

D.R.

Amantes do andebol
poderão ver em acção
à terceira melhor
selecção do mundo
no Pavilhão Municipal
da Vila do Luso
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Hoje, com 
o seu jornal, 
o suplemento
Saúde

Um grupo de alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro foi distinguido num
concurso europeu, com o projecto “EasyPark” Página 28

JOVENS CIENTISTAS 
CONQUISTAM PRÉMIO

EDUARDO PINA

O Centro é das regiões com o maior crescimento de turistas, com Aveiro em destaque  Páginas 13 a 15

iHoje celebra-se oi

iDia Mundial do Turismoi Homem filmado a 
tentar afogar a mulher
começa a ser julgado
Aveiro | P7

Mira Amaral diz 
que é preciso 
promover a inovação
S. João da Madeira | P17

Mordomia vai revelar
a peça deste ano
Igreja de S. Gonçalinho | P5

Município distingue
os melhores alunos
Murtosa | P18

Portugal-Roménia com
convites disponíveis
Andebol | P25
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A7 Portugal-Roménia promete um bom espectáculo no Luso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-09-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/24237

 
O jogo entre Portugal e Roménia vai ter como palco o Pavilhão Municipal de Luso, onde os amantes da
modalidade vão poder assistir a "um bom espectáculo de andebol", como de resto prometeu Ulisses
Pereira, seleccionador nacional, aquando da cerimónia da apresentação pública do confronto da Fase
de Qualificação para o Campeonato da Europa de França de 2018, que decorreu na Mealhada. A
equipa nacional vai defrontar "uma das melhores equipas de andebol do mundo", lembrou o técnico
português nacional, acrescentando que "será um jogo com realidades muito distintas".
 
Recorde-se que a Roménia foi terceira classificada no último Campeonato do Mundo, enquanto que
Portugal "ainda está num processo de apostar nas jovens atletas que têm participado nas grandes
competições dos escalões jovens, fazendo-as crescer numa aposta que esperamos dar frutos nos
próximos anos", explicou Ulisses Pereira, garantindo que "vamos dar o nosso melhor do início ao fim".
A Federação de Andebol de Portugal tem disponíveis, a partir de hoje, convites para quem quiser
assistir ao jogo da Selecção Nacional. O público em geral pode levantar os ingressos nas Piscinas
Municipais e na Junta de Freguesia do Luso, das 9 às 17 horas, ou no Pavilhão Municipal, das 18 às 21
horas.
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A Académica iniciou a partici-
pação no Nacional da 2.ª Divi-
são, com uma derrota na visita
ao SIR 1.º de Maio, da Marinha
Grande, por 32-30. Um desaire
com sabor amargo face ao de-
sempenho global da equipa,
que conseguiu superar várias
adversidades que antecede-
ram a partida quase surpreen-
dendo um adversário que tem
grande qualidade. 

A jovem equipa sénior aca-
demista entrou no jogo com

grande personalidade, man-
tendo o jogo equilibrado du -
ran te toda a primeira parte,
tendo apenas registado um pe -
rí odo de alguma desconcen-
tração que levou o resultado
para o intervalo com dois go-
los de desvantagem. 

No início da segunda parte,
a equipa conimbricense entrou
apática, tendo registado um
parcial de 5-0 que colocou a
Académica a sete golos de dis-
tância da turma anfitriã.

Após um desconto de tempo
pedido pelo treinador escolar,
a equipa encetou uma notável

recuperação, para chegar a
dois minutos do fim a perder
por apenas um golo. 

Foi aí que - no seguimento
de um remate falhado que po-
deria dar o empate - o SIR 1.º
de Maio aproveitou para colo-
car a diferença em dois golos.

A Académica foi para este
jogo desfalcada, dado que por
lesões, impedimentos profis-
sionais e de inscrição ficaram
de fora um dos guarda-redes
da equipa, bem como outros
quatro jogadores de campo, si-
tuação que limitou bastante as
opções do treinador. 

Diogo Carvalho, com 12 go-
los, e António Madaleno, com
16 defesas importantes, estive-
ram em destaque.

Na próxima jornada, a Aca-
démica recebe a Sanjoanense,
na estreia caseira no Nacional
da 2.ª Divisão. |

Académica estreia-se com
derrota na Marinha Grande
Desaire Conimbricenses iniciaram participação no Nacional da 2.ª Divisão
com um desaire diante do SIR 1.º Maio por apenas dois golos (32-30)

Académica não teve todo o grupo disponível na estreia, mas deu forte réplica ao SIR 1.º de Maio

Académica está a 
realizar treinos de 
captação de jovens
dos 8 aos 15 anos, 
às segundas, quartas 
e sextas (18h00), no
Pav. 1 do Universitário

D.R.

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão
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Paulo Fidalgo promete lutar esta tarde pela vitória sobre o Benfica. 

SAD com ambição 
mas realista na Luz 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticías.pt  

Moderadas expectativas do Ma-
deira Andebol SAD, que hoje visita 
o reduto do Benfica onde actua a 
partir das 18 horas, encontro, re-
lembre-se, em atraso da jornada de 
abertura do campeonato nacional 
da I Divisão. 

Candidato assumido à conquista 
dos principais títulos nacionais, o 
Benfica recebe os madeirenses ain-
da sem ter conhecido qualquer de-
saire na presente temporada. Soma 
nove pontos e três vitórias, ocu-
pando o quinto lugar na tabela 
classificativa, que é liderada pelo 
surpreendente Belenenses com 12 
pontos e quatros vitórias. 

O Madeira SAD com duas vitó-
rias e uma derrota sabe bem que 
este campeonato e esta fase se faz 
com regularidade. Somar pontos 
perante equipas mais fortes será 
sempre uma mais-valia, mas tão 
importante será também o conjun-
to se manter num plano de regula-
ridade competitiva, tendo em con-
ta as principais metas apontadas 
no início da temporada. Paulo Fi- 

dalgo o técnico da SAD aponta este 
encontro como mais uma oportu-
nidade para a sua equipa ir cres-
cendo: 

"Não enjeitamos de modo algum 
a luta pelos três pontos, mas temos 
de ser realistas. O Benfica a jogar 
em casa ou não será sempre favori-
to. Temos um caminho a percorrer 
a equipa continua a trabalhar com 
muita qualidade e este jogo na Luz, 
mas sobretudo o do próximo sába-
do em casa do Boa-Hora, assumem 
um papel importante. Não é segre-
do para ninguém que a vitória so-
bre o FC Porto foi muito positiva, 
mas também deixou um rasto de 
lesões na equipa que impedem de 
treinarmos como desejaria. De 
qualquer modo aquilo que termos 
vindo a projectar no grupo de tra-
balho para o futuro é continuar a 
crescer, construindo um colectivo 
que permita ao Madeira SAD ter 
melhores respostas competitivas 
no campeonato nacional e também 
na prova europeia e isso não se faz 
de uma dia para outro. Estamos 
confiantes vamos como sempre 
dar tudo gerindo cada momento 
num jogo difícil". 

Página 9
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A Associação de Desporto e
Educação Física (ADEF) do
Concelho de Carregal do Sal
garantiu recentemente mais
cinco renovações para a
equipa sénior que vai disputar
a fase regional da 3.ª Divisão
Nacional  às ordens do treina-
dor Bruno Rebelo. 

A continuidade dos atletas
Luís Nascimento, David Cas-
cais, Rodrigo Pina, Francisco
Moura e Luís Bernardo de-
monstra uma aposta dos res-
ponsáveis em manter atletas
que conhecem os 'cantos' à
casa e, ainda, a forma de tra-
balhar com o mesmo treina-
dor, o que facilita o entendi-
mento dos jogadores na 'qua-
dra'. 

David Cascais serviu nas
duas últimas temporadas o
conjunto carregalense, depois
de ter sido um dos esteios do
extinto Tondela Andebol Clube.
Luís Nascimento vai fazer a
sua segunda época ao serviço
do clube de Carregal do Sal,
sendo um jogador de grande
raça e que não dá por perdido
nenhum lance ao longo dos
encontros. 

Rodrigo Pina e Francisco
Moura, são atletas com cre-
denciais para encarar uma
prova de dificuldades acresci-
das. Já Luís Bernardo foi nas
três épocas passadas, como
central, um dos pilares da
equipa, sendo um dos atletas
mais experientes do plante,
tendo já passado por clubes
como ABC de Nelas, AC La-
mego e Tondela AC. |

Cinco renovações na
ADEF Carregal do Sal 

Andebol
3.ª Divisão Nacional

D.R.

Conjunto carregalense volta a ser orientado por Bruno Rebelo
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A
lguns dos mais em-
blemáticos joga-
dores, dirigentes, 
treinadores e mas-

sagistas de andebol, vo-
leibol e basquetebol que 
representaram clubes de 
Guimarães juntaram-se 
para celebrar o desporto 
no Pavilhão Almor Vaz/
Inatel, considerado um 
equipamento desporti-
vo de referência na cida-
de e aquele que, após a 
sua abertura nos anos 60, 
permitiu um crescimen-
to significativo da prática 
desportiva de competição 
e de lazer.

“Guimarães Legends” 
é uma iniciativa da Tem-
po Livre que tem o apoio 
da Câmara Municipal de 
Guimarães e do Centro de 
Medicina Desportiva de 
Guimarães, tendo conta-
do com a presença de atle-
tas de várias modalidades, 
incluindo o presidente da 

Federação de Andebol de 
Portugal, e do vice-presi-
dente e vereador do Des-
porto da Câmara de Gui-
marães Amadeu Portilha.

Ricardo Paredes, em 
representação dos atle-
tas, afirmou no decurso 
da iniciativa que «o Pavi-
lhão Almor Vaz/Inatel foi 
palco de momentos mar-
cantes das nossas vidas e 
do desporto vimaranense. 
Foram momentos de ale-
gria, de tristeza e frustra-
ção, de esforço e supera-

Desporto vimaranense

Velhas glórias conviveram
no pavilhão Almor Vaz

ção e também de glória. 
Aqui tivemos a oportu-
nidade — não apenas de 
praticar desporto — mas 
também de contactar com 
valores como os da ética, 
saúde, cooperação, res-
peito, amizade, justiça e 
da multi-culturalidade. 
Aqui aprendemos a ga-
nhar mas também apren-
demos a perder naquele 
que foi um percurso que 
nos fez crescer enquanto 
cidadãos».

A iniciativa pretendeu 

igualmente homenagear a 
determinação dos atletas 
que não se deixam vencer 
pela idade e que mantêm 
acesa a chama da paixão 
desportiva.

Entre as 14h30 e as 
20h00 foram promovi-
dos jogos de basquete-
bol, voleibol e andebol, 
encerrando a iniciati-
va com um jantar de 
confraternização.

Está já marcada novo 
reencontro para 22 de se-
tembro de 2018.

Alguns dos participantes na jornada de convívio

Reencontro também... no feminino

D
R

D
R
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Madeira SAD quer fazer “bom jogo” na Luz

Gustavo Capdeville espera um Benfica muito forte esta noite.

©
 D

R

Aequipa masculina do Madeira
SAD espera realizar “um bom
jogo” hoje na Luz, ante o Ben-

fica, em partida referente à 1.ª
jornada do campeonato nacional
de andebol. “O Benfica é sempre
um clube difícil de jogar, um
clube com muitas condições e re-
cursos, e este ano reforçou se
com alguns atletas de grande qua-
lidade e com um treinador novo”,
lembrou Gustavo Capdeville, guar-
da-redes da equipa madeirense,

numa antevisão à partida. 
“Até agora não teve nenhuma

derrota, venceu o Porto com gran-
de mérito, joga com uma intensi-
dade muito alta e com uma defesa
muito forte e coesa”, acrescentou

ANDEBOL 1

BENFICA X MADEIRA SAD
18H00 (ANDEBOL TV)

o jovem jogador, esperando “60
minutos muitos intensos” e que
terão de decorrer com “poucas
falhas” para “estar dentro do jogo”.
Gustavo Capdeville afirmou,

contudo, que espera ver a sua
equipa “fazer um bom jogo contra
o Benfica, no entanto, temos tam-
bém que ter em atenção que no
próximo sábado jogamos com o
Boa Hora em Lisboa, logo defron-
tamos uma equipa com objetivos
semelhantes.” JM
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ANDEBOL 
Campeonato Nacional — 
ta Jornada (Jogo em 
atraso): Benfica-Madeira 
SAD,18h00, no pavilhão 
do Estádio da Luz. 

ruTum•L 
Liga dos Campeões — 
Fase de Grupos — 2.a 
Jornada: Basileia-Benfica, 
19h45; Sporting-Barcelona, 
19h45. 
Youth League: 
Basileia-Benfica,15h00 
(Leichtathletik Stadion St. 
Jakob, Basileia); 
Sporting-Barcelona,15h00 
(Academia Sporting). 
II Liga — 8.3  Jornada: 
Benfica B-Covilhã,14h30; V. 
Guimarães B-U. Madeira, 
16h00; Santa Clara-Varzim, 
16h00; FC Porto B-Cova 
Piedade, 16h00; 
Famalicão-Braga B,17h00. 
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pAssos  mia 
ORGANIZA TORIE10 FENNINO 
O Passos Manuel vai organizar o primeiro 
torneiro feminino de andebol Women 
Handball Lisbon Cup, que decorrerá de 29 de 
setembro a I de outubro no Pavilhão da 
Ajuda. Nos escalões de seniores e juniores, 
para além das duas equipas da casa, o torneio 
contará com a presença de Maia Stars, 
Colégio de Gaia, ColégioAlmeida Garrett e a 
equipa espanhola Tierra de Barros. 
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VARA PLOCK VENCE 
CM GOLO DE GIBBITO DUARTE 
O Wisla Plock, onde atua o português 
Gilberto Duarte, derrotou ontem o Azoty-
Pulawy, por 30-26, em jogo da quinta jornada 
do campeonato da Polónia. O ex-atleta do FC 
Porto contribuiu com um golo para a vitória 
da equipa Polaca. Já na LigaAsobal, hoje é a 
vez de o luso-cubano do Barcelona Alexis 
Borges, também ex-jogador dos dragões, 
jogar em casa do Ademar León. 
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ANDEBOL  

Benfica acerta calendário 
de olho no primeiro lugar 
a O Benfica disputa hoje 
(18h00), no Pavilhão nº 2 da Luz, 
como Madeira SAD, o jogo da 1 
jornada do Campeonato Nacio-
nal, que não pôde ser realizada 
no início de setembro devido à 
participação das águias na eli-
minatória da Taça EHF. OS pupi-
los de Carlós Resende são uma 
das duas equipas - em conjunto 
com o Belenenses - que só sabe 
somar vitórias, mas para esta 
senda continuar há toda uma es-
tratégia a ser respeitada. 

"Temos de ser inteligentes e 
jogar como temos jogado, com 
transições rápidas, fazendo uma 
excelente defesa. Temos de ser 
também inteligentes no ataque. 
Estamos a trabalhar bem e a des-
envolver um andebol bonito, 
para que as pessoas apareçam e 
gostem de vir aos jogos", realçou 
o guarda-redes Hugo Figueira ao 
canal do clube, destacando a im-
portânciados adeptos. 

Do outro lado vai estar uma 
equipa que já este ano derrotou 
o FC Porto, mas ciente das difi-
culdades que vai encontrar na 
Luz. "O Benfica é um clube com 
muitas condições e recursos, 
reforçou-se com alguns atletas 
de grande qualidade e com um  

ANDEBOL1  
ilornada   

BENFICA 18h00 MADEIRA SAD 
SPORTING 30-17 FAFE 
FC PORTO 23-23 ABC  

SÃO BERNARDO 26-28 XICO ANDEBOL 
BOA HORA 24-25 BELENENSES 

ISMAI 28-24 AVANCA 
ARSENAL 20-28 AGUAS SANTAS 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E 0 GrAGS  

&BELENENSES 12 4 4 O O 119-111 
09  SPORTING 11 4 3 1 O 133-93  
&  ABC 10 4 2 2 0 112.97  
dii9  MAM is» 10 4 3 O 1 113-99  
*9  BENFICA 9 3 3 0 0 80-71  
411° AVANCA 8 4 2 O 2 108-106 
4119  MAD. SAD 7 3 2 O 1 89-81  
Og FC PORTO 7 4 1 1 2 116-100 
410  BOA HORA  7  4 1 1 2 114-103  
41P A. SANTAS 6 4 1 O 3 98-97  
<IP ARSENAL 6 4 1 O 3 103-118  
• XICO AND. 6 4 1 O 3 96-131  
01)9  AC FAFE 5 4 O 1 3 92-114  
4119  S. BERNARD04 4 O O 4 89-141 

treinador novo. É um grande 
candidato a títulos. Penso" que 
vão ser 60 minutos muitos in-
tensos, vamos ter de correr 
multo e fazer poucaS falhas se 
queremos estar dentro do 
jogo", frisou o guardião da bali-
za dos madeirense, Gustavo 
Capdeville. o D.M. 

Clássico amanhã aquece quinta jornada 
Amanhã disputa-se, por sua 
vez, o primeiro jogo da 5.. jorna-
da, e logo com um clássico. O 
Sporting recebe no Pavilhão 
João Rocha (19h30) o FC Porto, 
um duelo entre os últimos cam-
peões nacionais, em que os leões 
procuram a 4.a vitória (têm um 
empate diante do ABC) e os dra- 

gões tentam recuperar, pois já 
sofreram duas derrotas, uma 
delas na Luz. Os restantes jo-
gos da 5.a jornada completam-
se no sábado, com o Belenen-
ses a deslocar-se a Avanca 
para tentar manter-se no 1.0 lu-
gar, posto onde o Benfica pro-
cura então hoje chegar. 
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Benfica acerta calendário de olho no primeiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-09-2017

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb6401c0

 
Às 18 horas
 
O Benfica disputa hoje (18h00), no Pavilhão nº 2 da Luz, com o Madeira SAD, o jogo da 1ª jornada do
Campeonato Nacional, que não pôde ser realizada no início de setembro devido à participação das
águias na 1ª eliminatória da Taça EHF. Os pupilos de Carlos Resende são uma das duas equipas - em
conjunto com o Belenenses - que só sabe somar vitórias, mas para esta senda continuar há toda uma
estratégia a ser respeitada.
 
"Temos de ser inteligentes e jogar como temos jogado, com transições rápidas, fazendo uma
excelente defesa. Temos de ser também inteligentes no ataque. Estamos a trabalhar bem e a
desenvolver um andebol bonito, para que as pessoas apareçam e gostem de vir aos jogos", realçou o
guarda-redes Hugo Figueira ao canal do clube, destacando a importância dos adeptos.
 
Do outro lado vai estar uma equipa que já este ano derrotou o FC Porto, mas ciente das dificuldades
que vai encontrar na Luz. "O Benfica é um clube com muitas condições e recursos, reforçou-se com
alguns atletas de grande qualidade e com um treinador novo. É um grande candidato a títulos. Penso
que vão ser 60 minutos muitos intensos, vamos ter de correr muito e fazer poucas falhas se queremos
estar dentro do jogo", frisou o guardião da baliza dos madeirense, Gustavo Capdeville.
 
2017/09/27
 
Autores:
 D.M.
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Benfica acerta calendário de olho no primeiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-09-2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca15e2e8

 
Por Record
O Benfica disputa hoje (18h00), no Pavilhão nº 2 da Luz, com o Madeira SAD, o jogo da 1ª jornada do
Campeonato Nacional, que não pôde ser realizada no início de setembro devido à participação das
águias na 1ª eliminatória da Taça EHF. Os pupilos de Carlos Resende são uma das duas equipas - em
conjunto com o Belenenses - que só sabe somar vitórias, mas para esta senda continuar há toda uma
estratégia a ser respeitada."Temos de ser inteligentes e jogar como temos jogado, com transições
rápidas, fazendo uma excelente defesa. Temos de ser também inteligentes no ataque. Estamos a
trabalhar bem e a desenvolver um andebol bonito, para que as pessoas apareçam e gostem de vir aos
jogos", realçou o guarda-redes Hugo Figueira ao canal do clube, destacando a importância dos
adeptos.Do outro lado vai estar uma equipa que já este ano derrotou o FC Porto, mas ciente das
dificuldades que vai encontrar na Luz. "O Benfica é um clube com muitas condições e recursos,
reforçou-se com alguns atletas de grande qualidade e com um treinador novo. É um grande candidato
a títulos. Penso que vão ser 60 minutos muitos intensos, vamos ter de correr muito e fazer poucas
falhas se queremos estar dentro do jogo", frisou o guardião da baliza dos madeirense, Gustavo
Capdeville.
 
05:00
 
por
 
Record
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Sporting aposta forte na Taça dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-09-2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db5c9abe

 
Por Record
Depois do Sp. Braga e do Maratona, o Sporting poderá tornar-se no terceiro clube português a ganhar
a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato em femininos, estando a construir uma equipa
bastante competitiva.Além de Sara Moreira e Jéssica Augusto, campeã nacional de crosse, o clube de
Alvalade tem no radar a experiente Inês Monteiro e Record sabe que os dirigentes leoninos ainda
estão no mercado à procura de outros reforços.Os nomes que surgem numa primeira linha de
prioridade são os de Carla Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, duas atletas que já vestiram a camisola
do Sporting. Ingressaram depois no Benfica em 2015/2016 e na última temporada estiveram como
individuais.Além disso, o Sporting não descura outros nomes menos mediáticos e existe interesse na
contratação de Mónica Silva, do Benfica. Estas abordagens fazem parte de um plano estratégico por
parte do clube presidido por Bruno de Carvalho que nunca escondeu uma aposta europeia. Foi assim
no andebol e hóquei em patins e agora o mesmo se passa com o atletismo feminino que na pista
conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 2016. Em 2017, a prova estava marcada para
Mersin, Turquia, mas não se realizou por razões de segurança.Embora mantendo o foco na pista, o
Sporting quer alargar os seus horizontes e na qualidade de campeão nacional de corta-mato pretende
subir ao pódio na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, que, curiosamente, vai ter lugar em
Portugal, precisamente no mesmo local onde o Sporting conquistou em 2017 o título de campeão
nacional pela quinta vez. As outras vezes aconteceram em 1972, 1973, 1974 e 2014.Será na pista de
crosse de Mira, a 4 de fevereiro de 2018, que o conjunto leonino vai ter o primeiro grande teste.A
única vez que o Sporting marcou presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus de crosse feminino
foi em 2015, tendo obtido um 4º lugar.Em relação à Taça dos Clubes Campeões Europeus de estrada
a prova já não se realiza desde 2011, quando decorreu em Almeirim.
 
03:00
 
por
 
Record
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